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‘Ontmoeten is gewoon doen’
Aankomende week staat Barneveld in het teken van ‘Ontmoeten is gewoon doen’. Op
maandag 25 september om 9:00 uur vindt de officiële opening daarvan plaats op ons
schoolplein. Daarna zullen er op maandag en dinsdag door Be Active allerlei sport- en
spelactiviteiten worden georganiseerd op het plein. De activiteiten zijn bedoeld als ontmoetingsactiviteiten voor alle leerlingen van de drie scholen en de
beide peuterspeelzalen van ons
gebouw.
U bent van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn!

Ouderinfomiddag
Velen van u hebben zich al opgegeven voor de Ouderinfomiddag van aankomende woensdag 27 september.
Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, wilt u dat dan alsnog doen via het communicatiesysteem of bij de leerkracht? Bedankt!
Hopelijk zien we u die middag allemaal!

Afwezigheid Rolf le Doux
Vanaf maandag 9 oktober zal meester Rolf afwezig zijn. Hij moet een operatie ondergaan, waarna hij naar verwachting enkele maanden van herstel nodig zal hebben.
Juf Karin zal meester Rolf gaan vervangen. Dat betekent dat er nu sollicitatiegesprekken
plaatsvinden om haar werk in groep 3/4 op donderdag en vrijdag over te nemen. Meester
Rob Gainey, die al ruim een jaar samen met Karin Engels verzorgt op de woensdagen zal
dit gedurende deze periode van Karin overnemen. Zodra de vervanging van juf Karin bekend is, brengen we u op de hoogte.

Agenda:
Woensdag 27 september, v.a. 13.30 u.:
Dinsdag 3 en woensdag 4 oktober:
Woensdag 4 t/m zondag 15 oktober:
Woensdag 4 oktober:
Donderdag 5 oktober:
Vrijdag 6 oktober:
Donderdag 12 oktober:

Ouderinfomiddag.
Korfbaltoernooi.
Kinderboekenweek.
Opening Kinderboekenweek.
Plantijn staakt! De school is deze dag dicht.
De volgende nieuwsbrief staat online.
Kijkmiddag Kinderboekenweek.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is dit jaar van 4 t/m 15 oktober, en heeft als thema ‘Gruwelijk
Eng!’ Natuurlijk besteden wij hier op school ook aandacht aan. Er zal extra groepsdoorbroken worden gelezen, er is een opening van de Kinderboekenweek door middel van een
toneelstukje en op donderdag 12 oktober is er een kijkmiddag waarbij alle ouders op
Plantijn kunnen komen kijken om te zien waar de leerlingen deze week aan hebben gewerkt.
De Kinderboekenweek is een mooie gelegenheid om thuis ook extra (voor) te lezen!
Ook in de bibliotheek van Barneveld zijn in
de Kinderboekenweek veel activiteiten te
beleven! Zo is er bijvoorbeeld een voorstelling over de Gruffalo. Voor meer informatie, kijk op de site van de bibliotheek Barneveld, of op de site van de Kinderboekenweek: http://www.kinderboekenweek.nl/
organisator/bibliotheek-barneveld/

Luizen-ouders gezocht
Na elke vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op luizen door de luizen-ouders.
Erg fijn dat ze dat willen doen, want zo kunnen we direct ingrijpen als een leerling luizen
heeft!
We zijn dringend op zoek naar nieuwe luizen-ouders! Bent u geïnteresseerd? Laat het juf
Anneke van groep 1-2 dan a.u.b. weten!

Week van de Opvoeding bij het CJG Barneveld
Het Centrum voor Jeugd en Gezin besteedt in de eerste week van oktober extra aandacht
aan de opvoeding. Ze geven (vaak gratis) cursussen, workshops en lezingen. Het gehele
programma kunt u downloaden vanaf de site van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Barneveld:
https://www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws-cjgbarneveld/programma-week-van-de-opvoeding

