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Datum

Opmerking / thema

12 september

Studiedag Wijzers in Onderwijs:
leerlingen VRIJ
19.00 uur: MR-vergadering
Project F.I.E.T.S (geen gymles!!)
Herfstvakantie

26 september
10 oktober
14 t/m 18 oktober

MEDEDELINGEN VANUIT DIRECTIE
Het schooljaar is weer enkele weken “oud”. Het dagelijks ritme is weer door iedereen
opgepakt.
Ook dit schooljaar gaan we er met zijn allen een mooi jaar van maken. Dit doen wij SAMEN
als team, met de kinderen en met de ouders.

Stagiaires:
Op school hebben we dit jaar enkele stagiaires: op dinsdag komen er 2 leerlingen van het
Connect College. Zij lopen stage in groep 1/2 en groep 7/8. Op donderdag en vrijdag is er
een stagiaire onderwijsassistente in groep 3/4 .

Website/BasisOnline Ouderportaal:
De website van de school is nog niet volledig bijgewerkt. Dit staat wel op de planning.
Op BasisOnline Ouderportaal vinden jullie de ingevulde jaaragenda.

Overzicht vakanties en vrije dagen op een rijtje:
Studiedag Wijzers
in Onderwijs 12-09
Herfstvakantie
14-10 t/m 18-10
Studiedag school
11-11
Studiemiddag
28-11
Kerstvakantie
23-12-2019 t/m 03-01-2020
Studiedag school
03-02
Carnaval
24-02 t/m 28-02
2e Paasdag
13-04
Meivakantie
27-04 t/m 08-05
Hemelvaart
21-05 + 22-05
Pinksteren
01-06
Studiedag school
29-06
Laatste schooldag
10-07 ‘s middags
Zomervakantie
13-07 t/m 21-08
Groep 3/4 heeft ook nog op 4 vrijdagen vrij: 06-12; 24-01; 13-03; 12-06
Voor de groepen 1 en 2 geldt een wijziging van schooldagen i.v.m. activiteiten die door de hele school
worden uitgevoerd. We willen toch de kinderen van groep 1 en 2 mee laten doen. Dit houdt het
volgende in:
● Vrijdag 21 februari carnaval: groep 1/2 maandag 17 februari VRIJ
● Vrijdag 10 april Pasen: groep 1/2 maandag 6 april VRIJ
Tijdens enkele dagen per jaar zijn de schooltijden gewijzigd: 8.30-13.30 uur i.v.m.
activiteiten. Dit geldt voor de volgende dagen in schooljaar 2019-2020:
● Vrijdag 21 februari carnaval
● Vrijdag 10 april Pasen
● Donderdag 9 juli Juffendag/picknick

PROJECT F.I.E.T.S
Op donderdag 10 oktober hebben wij een hele dag die in het teken staat van het project
F.I.E.T.S.
In samenwerking met Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), Veilig Verkeer
Nederland en met de financiële steun van de Provincie Limburg heeft Discovery Center
Continium voor Limburgse basisscholen het Project Fun, Information, Education, Technology
& Safety, kortweg F.I.E.T.S., ontwikkeld.

Leerlingen gaan in dit project aan de slag met de techniek van de fiets in relatie tot veilige
verkeersdeelname. De hoofdmoot van het project bestaat uit een projectdag, waar alle
groepen van de school aan deelnemen. Na een gezamenlijke opening met de Fietsshow,
een korte voorstelling vol experimenten, gaat iedere groep op het eigen niveau aan de slag.
Door samen te bouwen, puzzelen, zingen, experimenteren en quizzen wordt de kennis over
de techniek van de fiets en veilig fietsen bijna ongemerkt vergroot. De afsluiting van de dag
is een knallende kettingreactie.

AFVAL OP SCHOOL
Zoals jullie wellicht weten gaat de afvalinzameling m.i.v. 01-01-2020 in de gemeente
Echt-Susteren veranderen. Dit heeft natuurlijk ook voor onze school gevolgen.
We gaan dan ook m.i.v. 16 september het afval van het overblijven en het tussendoortje mee
terug geven naar huis. Dus plastic zakjes, verpakkingen van koekjes, drinkpakjes e.d.
worden thuis weggegooid. Het fruitafval wordt wel op school nog in de vuilnisbakken gedaan.
We rekenen op jullie medewerking hierin. Zo zijn wij al goed voorbereid op het nieuwe
systeem in 2020.

NB We zijn gestopt met de inzameling van lege cartridges van printers en
kopieerapparaten!!! Batterijen kunnen wel nog op school ingeleverd worden!

OPROEP VERKEERSOUDER & HULP SCHOOLTUIN
Wij hebben nog geen reactie gekregen op onze oproep voor een verkeersouder en hulp in de
schooltuin.
Wie wil dit doen? We maken immers SAMEN onze school!!
We zijn op zoek naar papa's/mama's/opa''s/oma's/buren die ons willen helpen bij de
schooltuin. Een beetje "groene" vingers is voldoende om de schooltuin onkruidvrij te maken
e.d. De leerlingen zullen natuurlijk ook nog in de schooltuin werken, maar er zijn periodes
dat er veel onkruid staat en dat dit niet te realiseren is met alleen de inzet van de leerlingen.
Aanmelden graag voor volgende week vrijdag 20 september!
Verder is op onze school geen verkeersouder. De verkeerscoördinator is juf Boukje. De
verkeersouder zal samen met juf Boukje de verkeersactiviteiten organiseren en de
netwerkbijeenkomsten (2x per schooljaar) bezoeken. Vanuit de gemeente krijgen we
subsidie voor verkeersactiviteiten op school.
Aanmelden graag voor volgende week vrijdag 20 september!

