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Voorwoord
De afgelopen tijd is het basisonderwijs veel in het nieuws geweest.
Donderdag 5 oktober is uitgeroepen tot stakingsdag. Dat is niet voor niks.
Leerkrachten maken zich ernstig zorgen over de toekomst van kwalitatief
goed onderwijs aan uw kinderen en de bevlogenheid en passie voor hun
mooie onderwijs vak. De enorme werkdruk en de relatief lage salarissen
hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn
gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft
als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort, dat in de
aankomende jaren schrikbarend zal toenemen. Ook is de bekostiging
vanuit Den Haag om goed onderwijs te kunnen waarborgen structureel te
laag.
Hoewel wij de zorgen delen en beseffen dat politieke aandacht nodig is
doen wij niet mee met de staking omdat er bij ons al een studiedag
gepland stond en de kinderen al vrij waren. Op deze studiedag willen we
juist met elkaar kijken naar wat we nodig hebben om passend onderwijs
te geven aan elk kind. Wat doen we al goed en waar kunnen we nog winst
behalen. Want boven alles staat dat we ook ontzettend trots mogen zijn
op het vak van leerkracht en dat we dat elke dag met veel liefde en passie
doen!
Vijf oktober is ook jaarlijks uitgeroepen tot ‘de dag van de leraar’. Een
mooie dag om juist dan de juf of meester te bemoedigen met een
compliment van waardering.
Afscheid/geboorte
In groep 6 hebben 2 leerlingen afscheid genomen van onze school.
Luciënne is verhuisd naar Zwijndrecht en gaat daar inmiddels naar school.
Marvin heeft afgelopen vrijdag afscheid genomen en gaat nu naar het
speciaal basisonderwijs in Bleskensgraaf. We wensen deze leerlingen heel
veel plezier op hun nieuwe school.
Bij juf de Vries, groep 5, is er op 23 september een dochter geboren, Lize
Joëlle. Op het kaartje staat een hele mooi tekst “Niets kan jou scheiden
van de liefde van God!” Dit wensen we jullie ook toe.

Inmiddels is ook juf van As met zwangerschapsverlof en staat juf
Scherrenburg de hele week voor groep 5.
Bij de familie van den Dool is er een broertje geboren, Siem. Van harte
gefeliciteerd en Gods zegen bij de opvoeding van jullie kinderen.
Jumbo spaaractie
Vanaf woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze
school. Bij elke besteding van €10, ontvangt u een schoolpunt. Deze
schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u
natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we
ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de
kinderen aanschaffen. Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl
kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze
site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen.
Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je
School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons
en is te downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo
Sparen voor je School app kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel
gescand en geactiveerd worden. Ten slotte kunt u uw gespaarde punten
ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u ze
in achter kunnen laten.
Klusvaders
We zijn op zoek naar een aantal handige vaders die het leuk vinden om op
school in de klassen kapotte spullen willen repareren. Is dit wat voor u?
Stuur dan een mailtje naar directie@cbs-oud-alblas.nl.
Kinderboekenweek
In oktober is het weer de Christelijke
Kinderboekenmaand met als thema “Bibbers in je
buik” met het motto “Je hoeft niet bang te zijn, want
God is bij je”.
In de groepen 1 t/m 4 is er dinsdag 3 oktober een
voorstelling geweest gebaseerd op het prentenboek “ik
ben niet bang”. De kinderen hebben ervan genoten.
Voor de groepen 5 t/m 8 hebben we op maandag 23
en dinsdag 24 oktober een workshop “hoe schrijf je
een spannend verhaal” gegeven door Teunie Suijker.
Groene voetstappen
Als school doen wij met alle groepen van 9 t/m 13 oktober 2017 mee aan
het project ‘Groene Voetstappen’. Groene Voetstappen is een landelijke
bewustwordingsactie waar ieder jaar tienduizenden kinderen aan
meedoen. Gedurende één week komen de kinderen lopend, met de fiets,
steppend, skatend naar school en verdienen daarmee Groene
Voetstapstickers. Tijdens de actieweek besteden de leerkrachten aandacht
aan onderwerpen als klimaatverandering, duurzame mobiliteit, energie en
verkeersveiligheid met behulp van het aangeboden lesmateriaal.

Uw kind krijgt van school een stickerboekje en twee stickervellen. Voor
elke heen en/of terugreis in die week, die te voet of per fiets wordt
afgelegd, plakken leerlingen een Groene voetstapsticker in het
stickerboekje. De bedoeling is dat wij met onze school zoveel mogelijk
‘Groene Voetstappen’ verzamelen, zodat we
- een bijdrage leveren aan de landelijke en internationale
doelstellingen voor het beperken van CO2-uitstoot;
- gewend raken aan duurzaam gedrag
In de klas houden de kinderen de score bij op het digitale schoolbord. Zo
kunnen alle groepen aan het einde van de week zien hoe goed ze mee
hebben gedaan.
Naast de Groene Voetstappen kunnen de kinderen ook Gouden
Voetstappen verdienen. Dan gaat het om extra activiteiten die de kinderen
zelf of met de klas kunnen uitvoeren:
 sponsor het planten van een boom;
 bespaar water en energie door korter douchen;
 eet minder vlees
Voor het slagen van deze ‘Groene Voetstappenactie’ hebben we uw hulp
als ouders ook nodig. We willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind
in ieder geval tussen 9 en 13 oktober a.s. zoveel mogelijk lopend of
fietsend (of steppend of skatend) naar school kan gaan. We willen
niemand buiten sluiten, dus als dit voor u niet lukt, neem dan even
contact op met de leerkracht over hoe uw kind dan wel mee kan doen.
Verder vragen we u ook de rest van het jaar
zoveel mogelijk lopend en fietsend naar school te
komen. Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking!
Organisatie
Groene Voetstappen en de Kinderklimaattop is een actie van
Klimaatverbond Nederland. Zie voor meer
informatiehttp://www.groenevoetstappen.nl/
http://www.klimaatverbond.nl/

School op seef
Donderdag 12 en vrijdag 13 oktober hebben we weer de pleinlessen van
school op seef. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen een fiets bij zich
hebben. Hieronder ziet u welke groep wanneer aan de beurt is.
donderdag
10.30 - 12.00
13.00 - 15.00
vrijdag
10.30 - 12.00
13.00 - 15.00

groep 1 en 2
groep 7 en 8
groep 3 en 4
groep 5 en 6

Schoolfotograaf
Afgelopen week zijn de inlogcodes om foto’s te bestellen met de kinderen
meegegeven.
Groepssfeer/schoolregels/week van respect
De afgelopen 6 weken hebben we veel aandacht gegeven aan de
groepssfeer. In de anti-pestweek hebben we in de klassen nagedacht over
pesten en hoe we met elkaar dit probleem kunnen stoppen. In een aantal
groepen is er een Yel bedacht.
Deze maand is de volgende
schoolregel aan de beurt:
Wij helpen elkaar en
zorgen voor elkaar. De
komende tijd besteden we
hier in de klas extra
aandacht aan.
Van 6 t/m 10 november is
het de week van respect.
Deze week komt
burgemeester Van der Borg
op school om een les
hierover te geven.
Dankdag
Op woensdag 1 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Het
thema is dit jaar “Blij verrast!”. Handelingen 8 vers 26 t/m 38 gaat over
Filippus en de kamerheer uit Ethiopië.
Open lesmorgen
Woensdag 9 november staan de klassen weer open voor u als ouder. U
mag dan 30 minuten binnen kijken in de klas van uw kind. U ontvangt
hierover nog een brief waarbij u zich op kunt geven.
10 minuten avonden
Dinsdag 28 november en woensdag 29 november zijn de 10 minuten
avonden. De kinderen hebben dit jaar nog geen rapport ontvangen, dat
volgt pas in februari. Op deze 10 minuten avonden willen we met u in
gesprek gaan over de sociale vaardigheden en de methodetoetsen die
inmiddels afgenomen zijn. Hoe kunnen we als school en ouders samen
met elkaar het onderwijs aan uw kind goed vormgeven.
Herfstvakantie
De herfstvakantie is van 16 t/m 20 okt.

Nieuws uit groep 1/2

Een kleine indruk van ons kikkerthema en het feest ter afsluiting.
Wat was alles en iedereen mooi groen.
Kikker zocht een vriend, was bang, was een held, zocht een schat:
allemaal onderwerpen die pasten in de eerste gouden weken van
groepsvorming.

Voor alle data geldt D.V. (Zo de Heere wil en wij leven zullen)
Hartelijke groet,
het team

