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SiS-regels
Zoals u van ons inmiddels gewend bent volgen nu de SiS-regels voor de
komende weken:
Onderbouw:
- We zijn aardig voor elkaar en spelen met elkaar.
- We hebben het fijn met elkaar.
Bovenbouw:
- We zijn aardig voor elkaar.
- We zorgen met elkaar voor een fijne sfeer.
Informatieavond
Op donderdagavond 14 september zal de jaarlijkse informatie- en ouderavond
van Onder de Wieken worden gehouden. Doordat er een presentatie wordt
gegeven door de leerlingen zal er dit jaar maar 1 ronde informatie worden
gegeven. Leerlingen uit groep 8 presenteren dan hoe daltononderwijs op Onder
de Wieken wordt vormgegeven. De leerkrachten geven informatie over de
methodes en over hoe er in de groepen gewerkt wordt. Daarna zal de jaarlijkse
ouderavond worden gehouden. De ouderraad en de medezeggenschapsraad
vertellen hierbij wat zij het afgelopen jaar gedaan hebben. U kunt uw vragen aan
hen stellen.
Tijdens deze ouderavond zullen ook de verkiezingen zijn voor de ouderraad en
de medezeggenschapsraad.

Voor de agenda:
- 14 september
Informatie- en
ouderavond

Schoolmelk
Er zijn al diverse kinderen, die gekoelde schoolmelk drinken. Indien u dit
voor uw kind wilt aanvragen kunt u dit doen door naar:
https://www.schoolmelk.nl/aanmelden te gaan en uw kind hier aan te
melden. Het is supergemakkelijk en de kinderen drinken dan elke dag
gezonde en gekoelde melk.
Leerlingenraad
We hebben vorig schooljaar een fijne leerlingenraad gehad. Zij hebben wat
ideeën voor de school aangedragen en ook gezorgd voor een paar opties voor
de schoolreis. Lisa S., Niels, Tony, Ylona, Levi van der S. en Kim wil ik hiervoor
hartelijk bedanken. Dit schooljaar zal juf Leenke de vergaderingen van de
leerlingenraad gaan leiden. De verkiezingen hebben al plaats gevonden. De
volgende leerlingen zitten dit schooljaar in de leerlingenraad:
Groep 5: Alex en Jurre
Groep 6: Liza en Nick
Groep 7: Anne en Mink
Groep 8: Lieke en Sem
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Bags2School
Een ouder hielp ons herinneren dat van de laatste ophaaldag de gegevens nog niet bekend gemaakt
waren. Er is in mei een bedrag opgehaald van € 147,00. Helaas viel dit bedrag een beetje tegen, maar
we zijn blij met alle kleine bedragen. Ook voor dit schooljaar staan weer twee data gepland. Deze
data zullen we zo spoedig mogelijk doorgeven.
Bouw
We zijn inmiddels ook alweer gestart met het preventieve dyslectieprogramma “Bouw” voor groep 1
t/m 4. Indien dyslexie voorkomt in uw familie, dan kunt u dit aangeven bij Els. Zij coördineert de inzet
van dit programma. De hulpouder die wordt ingezet is Alice Otten (moeder van Liv). Verder helpen
ook enkele kinderen uit groep 8 als tutor.
De Peerdegaerdt
De Peerdegaerdt organiseert Plukfestijn van 15 tot en met 17 september
September is oogstmaand op Landgoed De Peerdegaerdt. Om zo veel mogelijk mensen van deze bijzondere
periode mee te laten genieten organiseert het Strijense landgoed jaarlijks het Peerdegaerdts Plukfestijn.
Een ontspannen en gezellig festijn, waarbij bezoekers hun eigen fruit plukken en deelnemen aan allerlei
workshops en activiteiten. En natuurlijk even genieten bij de veldkeuken met een heerlijke soep of groene
sandwich met ingrediënten uit de eigen moestuin.
Het zelf plukken van onbespoten fruit uit de karakteristieke hoogstamboomgaard staat centraal tijdens het
Peerdegaerdts Plukfestijn van vrijdag 15 september tot zondag 17 september. Dit is mogelijk tussen 11 uur
‘s ochtends en 17 uur ‘s avonds zo lang het fruit voorradig is. De toegang en het parkeren is vrij
toegankelijk, voor 10 euro kan een plukzak gekocht worden om het geplukte fruit mee naar huis te nemen.
Meer informatie kunt u vinden op: www.peerdegaerdt.nl
Schoolfruit
Voorgaande jaren hebben wij mee mogen doen met het Schoolfruitprogramma. Ook dit schooljaar hebben
wij ons weer ingeschreven. We horen in oktober of wij hiervoor weer worden ingeloot. We hopen
natuurlijk van wel, want fruit/ groente is altijd lekker.
Kijkdag
Elke eerst woensdag van de maand kunt u na schooltijd even in de klas van uw kind(eren) kijken en zien
waar zij dan mee bezig zijn.

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u natuurlijk altijd binnen komen om hierover te praten. Ingrid
Monnee werkt van maandag tot en met donderdag. Gaat het over uw kind en wilt u een gesprek met de
leerkracht dan is dit ook altijd mogelijk na schooltijd.

Volgende nieuwsbrief:
21 september 2017

odbs Onder de Wieken
Achterstraat 5
3264 AB Nieuw-Beijerland
Tel. 0186-692208
directie@odbsonderdewieken.nl

