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Fluor actie in Roosendaal
Afgelopen week hebben we in de klassen aandacht
besteed aan het belang van het goed zichtbaar zijn in het
verkeer, zeker nu het weer vroeger donker wordt.
Er werden materialen meegebracht die licht gaven.
De jassen werden bekeken of deze voorzien waren van
reflecterende strepen, zo ook de fiets. Op het fietspad
en bij de hekken hebben we de tekst: “ zet je licht aan”
aangebracht om het belang hiervan nog eens te
benadrukken. Afgelopen vrijdag mocht iedereen zo
opvallend mogelijk naar school komen. In het donker
hebben we toen een foto gemaakt. De kinderen werden
ook nog verrast met een sleutelhanger en sticker.
We wensen dat iedereen veilig en goed zichtbaar de
winter door komt.
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BSO Rietgoor
Mijn naam is Geraldine van der Spek. Ik woon samen
met mijn vriend in Roosendaal. Ik ben opgeleid tot
gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4.
In mijn vrije tijd doe ik leuke dingen met mijn
vriend/vriendinnen. 9 jaar lang ben ik kapster en
schoonheidsspecialiste geweest, maar mijn passie werd
helaas minder. Ik heb er toen voor gekozen om een
switch te maken naar de kinderopvang en ik kwam bij
SKOWB terecht. Ik werk hier nu enige tijd en doe dit met
veel plezier. Wat ik belangrijk vind binnen dit beroep, is
dat elk kind uniek is en de aandacht verdient die hij/zij
nodig heeft. Ook vind ik het belangrijk dat kinderen in
een omgeving zijn waar ze zich thuis voelen.
Graag tot ziens bij BSO De Rietgoor.

Schoolfoto’s
Als het goed is heeft iedereen de codes voor de schoolfoto’s ontvangen. Mocht u opmerkingen hebben over de
foto’s dan horen we dat graag! U kunt mailen naar
juf Annemarie: a.vhooijdonk@obsderietgoor.nl
Lampionnenoptocht
Vorige week zijn de brieven voor de lampionnenoptocht met de oudste leerlingen meegegaan en ook zijn
deze per mail verstuurd. De lampionnenoptocht is op
zondag 11 november.
Rietpraat
Groep 1-2
Plamedi: Mijn handen zijn gebroken (koud, bevroren)
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Ateliers meervoudige intelligentie
Afgelopen maandag hebben alle kinderen weer meegedaan aan de Leerateliers. Ze konden kiezen uit
verschillende activiteiten die te maken hadden met herfst
en/of techniek. Hieronder een aantal foto’s!
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Schoolfruit
Van 12 november 2018 t/m
19 april 2019 doen we weer
mee aan het schoolfruit- en
groenteprogramma.
Peuterdansen
Afgelopen vrijdag heeft Linde van Dansschool
Vive La Danse weer een peuterdansles gegeven.
Mooi om te zien dat peuters zich vrij kunnen bewegen
op muziek. Ze dansen samen, oefenen hun motoriek
en maken veel plezier. De volgende dansles is
vrijdag 9 november 2018!

Met vriendelijke groet, Het team van OBS de Rietgoor

Handige data:
Vr 2 november

Herfstdag

Ma 5 t/m
vr 9 november

Inloopochtend
groep 4 t/m 8

Di 6 november

Scholenmarkt JTC

Do 8 november

OR vergadering

Ma 12 november

Koffie-uurtje voor alle
ouders 8.45-9.45 uur
MR vergadering

Di 13 november

Scholenmarkt Norbertus
Gertrudis mavo

Vr 16 november

1e Rapport mee naar huis

Ma 19 en do 22 nov

Oudergesprekken
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