20 september 2018

Afscheid juffrouw Marlies
Het circus was in onze school neergestreken….. en het was een heuse karavaan. Van tijgers tot
sterke mannen. Het programma loog er niet om, er waren ballerina’s, wilde dieren, clowns,
goochelaars, acrobaten en nog veel meer.

De circusdirecteur die veel gelijkenissen met meester Jorn had,
heette ons allen welkom. Speciaal welkom voor juffrouw Marlies
en haar man Hans. Ook zij mochten hun kunsten ten tonele
brengen. Zonder voorbereiding werd het natuurlijk extra
spannend.
Tot slot verrasten de kinderen de juf met twee prachtige
engelenvleugels die bestonden uit blauwe veren die door de
kinderen met behulp van een paar ouders gemaakt waren. Daarop
volgde een traktatie en mochten de ballerina’s, acrobaten,
paarden, etc. huiswaarts.

ONTRUIMINGSOEFENING

Op woensdag 12 september jl. hebben wij gehoor gegeven aan de actie om om 9.00 uur “alarm”
te slaan. Deze actie was bedoeld om aandacht te vragen voor de positie van schoolleiders en
ondersteunend personeel. Er vond dus een ontruimingsoefening plaats.
Leerkrachten /BHVers zorgden ervoor dat alle kinderen op een veilige, rustige manier zo snel
mogelijk naar buiten werden gebracht.

Taalmethode Taalverhaal.nu
Nieuwe taalmethode
Vorig jaar zijn reeds twee groepen gestart met de nieuwe
taalmethode. Dit schooljaar zijn we in alle groepen (4 t/m 8) gestart
met deze methode die Taalverhaal.nu heet.
Wilt u een indruk krijgen van deze methode, klik dan onderstaand
filmpje.
https://www.youtube.com/watch?v=kHk_j_MV9zg

Heeft u nog vragen over de methode, kunt u deze aan de
leerkrachten stellen.

Busvervoer gymonderwijs
Vanuit de gemeente wordt jaarlijks voor de groepen 3 t/m 6 busvervoer van school naar de
sporthal geregeld, de groepen 7 en 8 van onze school vallen normaliter buiten deze regeling.
Echter voor dit schooljaar kon de gemeente een uitzondering maken en zodoende krijgen de
groepen 7 en 8 ook busvervoer aangeboden. Door het aantal nieuwe aanmeldingen in de
groepen 7 en 8, hebben we een leerling te veel voor in de bus. In overleg met de leerkrachten
hebben we besloten wanneer alle leerlingen op woensdag aanwezig zijn, een leerkracht met de
auto achter de bus aan zal rijden, die twee leerlingen in de auto meeneemt. Op deze manier
kunnen de leerlingen door weer en wind met vervoer naar de sporthal.

Leerlingenraad
Het nieuwe schooljaar is weer gestart, dus ook een nieuwe leerlingenraad gaat weer van start.
Onze leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8. Van elke groep zijn er twee
leerlingen gekozen. Dinsdag 18 september kwamen we voor het eerst samen. We bespreken en
werken ideeën uit die vanuit de brievenbus in de hal komen. Mocht uw kind
een leuk idee hebben, schrijf het op en stop het in de brievenbus. Misschien
brengen we het idee in uitvoering. We zijn nieuwsgierig.
Groet, Nika, Lorena, Sanne, Bram, Daaf, Floor, Naomi, Floortje

Met de fiets aan de hand
Wat fijn om leerlingen, hun ouders en grootouders weer te begroeten op het schoolplein. En
velen komen te voet of met de fiets. Indien u met de fiets kinderen naar school brengt, willen we
u vragen om vanaf de poort met de fiets aan de hand verder te lopen. Dit
i.v.m. de veiligheid. Alvast bedankt!

Week van de pauze hap
De week van de pauzehap is bedoeld voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. Ze leren en ervaren
hoe leuk het is om te kiezen voor gezonde tussendoortjes. Op dinsdag, woensdag en donderdag
krijgen ze een verantwoorde pauzehap aangeboden.
Op vrijdag nemen ze zelf een gezond tussendoortje mee!

Gratis boeken voor de schoolbieb!
Van 3 t/m 14 oktober is het weer
Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Kom erbij
en staat helemaal in het teken van vriendschap.
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de
actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag
het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en
zouden het leuk vinden om samen met u en de
kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met
de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken!
Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we
kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij de lokale Bruna
winkel te Echt en levert de kassabon in op school bij de groepsleerkracht van uw kind(eren).
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij
de Bruna winkel in Echt.
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een
waardebon.
• De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken bij Bruna.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor
de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. Betreft: Spaart u mee voor de schoolbieb?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op of met de Bruna winkel te Echt.

Snoeien in de Doort
11-09-2018
Eerst fietsten we naar de Doort.
Toen moesten we lopen naar het gebied waar we gingen snoeien.
Vervolgens kregen we uitleg over het materiaal, en waarom dat we sommige bomen/struiken
moesten snoeien.
Daarna mochten we groepjes kiezen van 4.
We gingen aan de slag. Er zijn grote en kleine bomen gesnoeid. Er werd goed samengewerkt. We
moesten terugfietsen. Het was inmiddels al 15:30 uur en de school was uit!
Het was een leuke middag.
Stan en Quinten uit groep 8

Doppen sparen

Ook dit schooljaar gaan we verder met het sparen van plastic doppen.
We sparen plastic doppen van bijvoorbeeld;
Mineraal- of spuitwater - frisdrankflessen - melk- of yoghurtpakken - fruitsappakken - sportdrank
- wasmiddelen (zowel de doppen van de flessen als het doseerdopje) - zepen en shampooflessen
- deo-en spuitbussen - slagroombussen - pindakaas- en chocoladepastapotten
Als iedereen mee helpt sparen dan helpen we heel veel
mensen!
Helpen jullie weer mee?
Graag de doppen in plastic zak in de daarvoor bestemde
doos doen.

Open monumentendag
12-9-2018 Onze gids, Piet Vinken kwam ons ophalen om naar het eerste monument te lopen. Het
eerste monument was het vredesmonument op de
Markt. Het is een monument dat is ontworpen om
mensen te herdenken die zijn omgekomen in de 2e
wereldoorlog. Daarna liepen we naar de plaats waar de
oude molen heeft gestaan. Toen Piet Vinken ons wat over
de oude molen had verteld liepen we naar de oude
stadsgracht. Hij vertelde ons er wat over en liepen weer
door naar de Bovenstestraat waar een tegel lag waar een
waterpomp had gestaan. We liepen door naar de SintLandricus kerk. Piet Vinken vertelde ons dat het een
bijzondere kerk was omdat het een hallenkerk was en dat
komt niet vaak voor in Nederland.
Geschreven door Katja en Floortje groep 8.

Lezing ZELFSTANDIGE TIENERS
De puberteit is de fase tussen kindertijd en volwassenheid. Een fase waarin tieners oefenen met
eigen keuzes maken en verantwoordelijkheden dragen.
Met als doel om straks een gezond en gewenst zelfstandig leven te kunnen leiden.
Om daar te komen kunnen we als ouders onze kinderen vaardigheden aanleren. Denk aan
zelfdiscipline, problemen oplossen en vriendschappen onderhouden. Hoe je als ouder zorgt voor
een goede balans tussen het zorgen voor je kind en (durven) loslaten. Je tiener stimuleren en
eisen stellen.
maandag 1 oktober van 19.30-21.30 uur, Pinnenhof Kapelaniestraat 4 in Nederweert

Herfstvakantie
Van maandag 15 oktober tot en met vrijdag 19 oktober hebben de leerlingen herfstvakantie.
Kermismaandag hebben de leerlingen geen vrij.

Agenda komende periode
Voor de agenda van de volgende periode verwijzen we u naar onze website: www.bsdeviolier.nl
VOLGENDE NIEUWSBRIEF:
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 25 oktober a.s.

