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VOOR IN DE AGENDA

HIEP HIEP HOERA!
Een fijne verjaardag!

NOVEMBER
9 Jesse van Overmeire
11 Lisa Schuitvlot
23 Melisa Isik
23 Quinty Klapwijk
25 Lisa Hendriks
28 Isra Omar
30 Emely Louwerse
30 Yunus Emre Yalçin

4 november
9 november
18 november
21+22 nov.
21 november
25 november
2 december
10 december

Nieuwsbrief 3 wordt verstuurd
Nationale schoolontbijt
Culturele lunch overblijf
Oudercontacten gr 3 t/m 8
afsluiting training
weerbaarheid groep 8
Eerste Rapport mee
Sinterklaasviering
optreden Kerstkoortje
in de Vurssche

21 december
Kerstdiner op school
23 december t/m 6 januari Kerstvakantie
Let op! De kinderen zijn, anders dan voorgaande jaren,
op donderdagmiddag 22 december NIET vrij.
We verwachten deze middag de kinderen gewoon tot
15.15 uur op school.

Opbrengst boekenmarkt en wafelverkoop
Als afsluiting van de Kinderboekenweek, organiseerden we vrijdagmiddag 14 oktober een
Boekenmarkt voor jong en oud op school. We kunnen spreken van een zeer geslaagde middag.
Naast kinderboeken, verkochten we dit jaar ook boeken voor volwassenen en zelfs wafels.
We hebben deze middag maar liefst € 336,50 opgehaald! Een bedrag waar wij natuurlijk erg bij
mee zijn en waarvoor we weer een hoop nieuwe boeken voor onze schoolbieb aan kunnen schaffen!
We willen iedereen hartelijk danken die een bijdrage geleverd heeft d.m.v. een schenking van
boeken of hulp heeft geboden bij het bakken van de wafels.
Schenking ouderraad
Naast de opbrengst van de boekenmarkt, hebben we van de ouderraad ook nog een schenking
mogen ontvangen. Hier zijn we erg mee verrast! Elke groep heeft nu € 100,- extra om boeken
voor de klassenbieb aan te schaffen.
Beste Ouderraad,
Namens alle juffen en kinderen:

Dankzij de opbrengst van de boekenen wafelverkoop en de schenking van
de ouderraad hebben we al een
heleboel leuke boeken aan kunnen
schaffen.
Hiernaast ziet u al een kleine selectie
van onze nieuwe aanwinsten.
De boeken zijn met veel enthousiasme
door de kinderen ontvangen.
Hier blijft het niet bij;
De komende periode zullen we ook
voor de onderbouw een hoop nieuwe
boeken aanschaffen!

Nationaal Schoolontbijt
Wij gaan samen ontbijten!
Op woensdag 9 november gaan we op de
Marijkeschool samen ontbijten.
We maken hier een echt ontbijtfeestje van!
Wie zijn schooldag begint met een goed ontbijt kan zich beter concentreren. Natuurlijk is
ontbijten ook gezellig en leuk! Helaas ontbijten niet alle leerlingen even goed. Zullen we dat
samen verbeteren? Het Nationaal Schoolontbijt levert broodjes en gezond beleg.
Dat wordt smullen!
De kinderen moeten deze ochtend zelf een bord, beker en bestek meenemen.

Jaarlijkse fietscontrole
Op woensdagochtend 19 oktober zijn de fietsen
van de kinderen uit groep 3 t/m 8 weer
gecontroleerd. Dit wordt ieder jaar weer
georganiseerd door onze eigen verkeersouders.
Dit jaar hebben de papa en opa van Jayda uit
groep 4 alle fietsen gecontroleerd en kleine
reparaties uitgevoerd. De mama van Aäron en
de mama van Dion uit groep 4 hebben de
kinderen hierbij begeleid. De meeste fietsen
zijn weer helemaal ‘Oke’. Zo kunnen we er zorg
voor dragen dat de kinderen vooral in de
donkere wintermaanden weer veilig en goed
verlicht van en naar school kunnen fietsen.

Zichtbaar in het donker
Nu het weer vroeg donker is, is het voor de veiligheid erg belangrijk om goed zichtbaar te zijn in
het verkeer. Op 31 oktober en 1 november hebben wij 's middags voor de groepen 1 t/m 4 een
reflectiespel georganiseerd.
Met een zaklamp mochten ze het donkere gymlokaal in en daar zelf ervaren hoe belangrijk het is
om lichte kleding, reflectie of verlichting te hebben als je deel neemt in het verkeer.
Het was voor de kinderen een leuke maar vooral ook leerzame middag!
De verkeersouders

Ouderbijdrage … herinnering…
Enige tijd geleden heeft u een brief van de ouderraad over de vrijwillige ouderbijdrage
ontvangen. We hebben helaas nog niet van iedereen de bijdrage mogen ontvangen. Zoals u weet
gebruikt de ouderraad dit geld om activiteiten te organiseren die volledig naar uw kind gaan.
Wij hebben uw bijdrage dus echt nodig! Hieronder nog even kort samengevat de wijze van
betaling:
De ouderbijdrage: 1 kind € 20,- 2 kinderen € 25,- 3 kinderen € 30,- 4 kinderen € 35,U kunt u bijdrage op een van de volgende manieren voldoen:
a)Overmaken op rekening IBAN NL43Rabo036.23.83.618 t.n.v. Stichting ouderraad Prinses
Marijkeschool o.v.v. ouderbijdrage 2016/2017.
Graag ook de naam van het kind (of kinderen) en de groep vermelden.
b)Uw bijdrage in een envelop afgeven op school. Graag ook de naam van uw kind (of kinderen) en
de groep vermelden.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
Beste ouders / verzorgers,

“Mijn kind plast nog in bed”.” Mijn dochter slaapt zo slecht”. “Is mijn kind te dik? “. “Mijn kind
maakt zijn huiswerk niet”.

Zomaar een aantal vragen waar u als ouder mee zou kunnen zitten. Niet ernstig genoeg om direct
naar de huisarts te gaan maar u zou toch graag informatie of advies willen hebben.
Vanaf november start ik, Carolien Lauwers, jeugdverpleegkundige bij het Centrum voor Jeugd en
Gezin, weer op school een vrij inloopspreekuur. Eén keer in de maand bent u van harte welkom
met uw vragen. U kunt gerust binnenlopen, een afspraak is niet nodig. De ruimte waar het
spreekuur gehouden wordt is het kantoortje naast de kleutergymzaal. Buiten deze mogelijkheid
kunt u met uw vragen terecht bij het CJG op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur. Tel:
0800-2540115. U kunt mij ook mailen: carolien.lauwers@cjgzeeuwsvlaanderen.nl
Het spreekuur is bedoeld voor alle ouders met een kind op de Prinses Marijke school. Eventuele
vragen over een jonger broertje of zusje zijn ook welkom. Ook leerkrachten kunnen gebruik
maken van dit spreekuur. Op deze manier hopen we de Jeugdgezondheidszorg een plek in de
school te geven en het contact met ouders en school te versterken.
Het spreekuur vindt steeds plaats van 14.45-15.45 uur in het
kantoortje naast de kleutergymzaal.
Data spreekuur:
Donderdag 3 november
Donderdag 1 december
Donderdag 12 januari
Donderdag 9 februari
Donderdag 9 maart
Donderdag 13 april
Donderdag 11 mei
Donderdag 8 juni
De data van de spreekuren zullen ook steeds aangegeven
worden in de agenda van de nieuwsbrief.
Vriendelijke groeten, Carolien Lauwers

Berichtjes van groep 1 en 2

Kinderboekenweek “voor altijd jong”
Op woensdagochtend 12 oktober hadden we in
groep 1 en 2 opa’s en oma’s uitgenodigd.
Zij speelden met een dobbelspelletje met een
klein groepje kinderen. Het was een groot
succes! De kinderen en de opa’s en oma’s
hebben ervan genoten!

Kabouterpad
Op vrijdagmiddag 21
oktober hebben de
kinderen van groep 1 t/m
4 het
“kabouterpad”gewandeld.
De kinderen van groep 4
waren de kabouters. Zij
hebben de kinderen van
groep 1 t/m 3 begeleid bij
een opdracht, zoals
bladeren rijgen, diertjes
zoeken, memory of
denneappels zoeken.

Herfst
De kinderen van groep 1 en 2 hadden
dinsdagochtend een herfstwandeling gemaakt in
de omgeving van school. We vonden kastanjes,
beukennootjes, eikels en mooie bladeren. Ook op
het schoolplein liggen veel bladeren waar de
kinderen bij mooi herfstweer heerlijk mee
kunnen spelen.

