De nieuwe schoolnaam
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Start Kinderboekenweek

Dag van de leraar

OV-ledenavond 19.30 uur

Herfstvakantie

Inmiddels hebben we alle ingeleverde briefjes uit
de stembussen geteld.
Er is een duidelijke favoriet
uitgekomen.
Dat is : “De Berk” met 119
stemmen.
Op de tweede plaats eindigde De
Berne (61 stemmen) en de derde
plaats was voor De Kiem (58
stemmen).
Nu kunnen we vast aan de naam gaan wennen.
Welkom, op Basisschool De Berk…

Even voorstellen:
Op school maken we gebruik van een
medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt mee
over het beleid op school. Vanaf dit schooljaar
werkt de MR van de KlimOp en de Theresia al
samen, als voorbereiding op de fusie.
De leden van de MR zijn:
KlimOp Ouders: Tonny Döbler en Marco Smulders.
KlimOp Team: Robin Henskens en Ilonca van der
Made.
Theresia Ouders: Petra Bierman en Manfred van
de Griend.
Theresia Team: Ilse Mutsaers, Leen Geldof en
Bianca van Kuijk.
De leden van de MR kunt u altijd aanspreken voor
vragen omtrent school.

Binnenkomst onder schooltijd
Luizencontrole
Gr. 7-8 bezoek het provinciehuis in
Den Bosch

10 min. gesprekken
& voorlopige adviezen gr. 8
10 min. gesprekken
& voorlopige adviezen gr. 8
Gr. 6-7 & 7-8: Dassenwerk

Het gebeurt regelmatig dat kinderen die te laat
zijn, aanbellen bij de voordeur. Ook ouders die
hun kinderen onder schooltijd komen ophalen
voor bijvoorbeeld een doktersbezoek, bellen aan
bij de voordeur. Omdat er niet altijd iemand
beschikbaar is om open te doen, verzoeken we u
onder schooltijd via het plein de school in te gaan.
Wanneer u even bij groep 1/2 of 3 op het raam
klopt, openen zij de deur.

Kinderboekenweek
De Kinderboeken week staat dit jaar in het teken
van vriendschap, Kom erbij.
Dit jaar openen we niet gezamenlijk, maar starten
we in de eigen klas, met een wel heel speciale
voorlezer… Een juf/meester uit de andere klas!
het boek wat deze juf/meester voorleest is het
cadeau voor de klas.
In de groepen 5 t/m 8 worden de
voorleeswedstrijden gehouden zoals elk jaar.
Iedere groep heeft nog zijn eigen activiteiten.
Tevens worden er workshops gevolgd.
Gr. 1/2: Theatervoorstelling in De Leest 8 oktober
Gr. 3 & 4: Bibliotheekbezoek 8 oktober
Gr. 5: Workshop animatie 10 oktober
Gr. 6/7: Rapworkshop 11 oktober
Gr. 8: Workshop in de bibliotheek 8 oktober

Sparen voor je schoolbieb
van 3 t/m 14 oktober is het weer
Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is
vriendschap. Mocht u tijdens deze
Kinderboekenweek een boek kopen bij Bruna, dan
kunt u sparen voor de schoolbieb, waarmee de
school gratis boeken kan uitzoeken voor in de
klas.
Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken
voor school.
Wat moet u doen?
Koop een kinderboek bij Bruna tijdens de
Kinderboekenweek en lever voor 25 oktober alle
bonnen op school in (bij juf Marloes).

Om vast te noteren:
8 nov.: Schoolontbijt & Eftelingdag
12 nov.: Studiedag, ALLE leerlingen vrij

Berkenweetje door juf Marloes:
In de Germaanse mythologie stond
de berk symbool voor een nieuwe start.
Nieuwe leiders moesten eerst door een
berkenlaantje lopen voordat zij hun
nieuwe functie mochten bekleden.

