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1.Dagje thuis 

 

Maandag 4 oktober is het, zoals op de schooljaarkalender stond, een eerste rustdag 

in het schooljaar. Om dinsdag fris uitgeslapen aan de tweede helft van de eerste 

periode te beginnen! Dubbel op de kalender: achter 13 oktober staat er een 

pedagogische studiedag vermeld, wat betekent dat alle kinderen ook die dag thuis 

mogen blijven. De kans dat het vergeten wordt is klein, maar je weet maar nooit. 

 
2.Geen naschoolse opvang 
 
Opnieuw iets om in de gaten te houden: op 30 november, 10 januari, 15 maart en 14 
juni wordt er vergaderd door de leerkrachten. Op deze dagen zal er geen naschoolse 
opvang zijn. 
 
3.Saved by the bell 

 

Dinsdag 5 oktober organiseren we een Saved by the Bell-actie: “Leerlingen en 
leerkrachten zijn soms opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Miljoenen 
kinderen en jongeren horen die schoolbel zelden of nooit rinkelen.” Die gedachte uit 
de brochure van Studio Globo nemen we mee om speels het recht op onderwijs voor 
iedereen in de aandacht te brengen. 
 
4.Schoolfotograaf 

 
Op vrijdag 8 oktober komt de schoolfotograaf op bezoek. Er worden foto’s van de 
kinderen gemaakt: individueel en per gezin in groep 3. Later ontvangt u een voorbeeld 
om dan volledig vrijblijvend wel of niet die foto’s digitaal te bestellen. 
 
5.Woordelijk rapport 
 
September zit er haast op! Ook thuis hebben ouders kunnen volgen hoe er in de lagere 
school stevig herhaald is en hoe er ook nieuwe brokjes leerstof aan bod gekomen zijn. 
Hoe zijn die eerste stappen in het nieuwe schooljaar verlopen? Nog een beetje 
aanpassen, een tikkeltje de leergewoontes herschikken of juist niet, de vertrouwde 
weg kunnen blijven bewandelen? Oktober vliegt even snel aan ons voorbij. Dan past  
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het na die eerste periode om ouders aan de hand van een rapport en een oudercontact  
de kans te geven er samen even over te beraadslagen. Het rapport blijft beperkt tot 
woorden. Dat betekent niet dat we er beperkt overheen gaan. In die woorden proberen 
we te vatten hoe de start verlopen is, waar we samen verheugd over mogen zijn, wat 
eventueel een tikje extra aandacht verdient. Dit omvat niet alleen de leerinhouden. 
Sociale vaardigheden, welbevinden en alles wat het rijke kinderleven kan invullen mag 
aan bod komen.  
 
6.Goed gedrag, elke dag: luisteren naar elkaar  
 
We veronderstellen te vaak dat iedereen wel weet hoe je op een efficiënte en beleefde 
manier op school - en in de hele wereld – rondloopt. Geloof het maar niet! Omgaan 
met elkaar moet je leren. Dat betekent veel meer dan elkaar niet pesten. Goed omgaan 
met elkaar levert op de eerste plaats veel positiefs voor jezelf op. En voor ieder ander. 
En voor de hele groep. 
In oktober wordt als actiepunt “Luisteren naar elkaar” aangebracht en geoefend. Je 
kind kan zeker vertellen wat er nodig is om met een goed resultaat te luisteren. Vraag 
er zeker eens naar. Immers: ook thuis kan luisteren een boeiende aangelegenheid zijn. 
Een thema en wat tips waarmee we in oktober van start gaan. Hoe luister je met een 
zo goed mogelijk resultaat naar elkaar? 
Kijk elkaar aan terwijl je luistert, reageer af en toe om te tonen dat je inderdaad volgt, 
praat niet door elkaar. Meer hierover, en hopelijk weer meer communicatievaardigheid, 
in de klassen. 
 
7.Week van het bos 

 

Op 10 oktober start de Week van het Bos. Buiten lesgeven is letterlijk en figuurlijk een 

verademing voor jong en oud. Buiten leren is niet alleen leuker, maar ook gezonder. 

Bovendien maakt buiten spelen en op avontuur gaan in de natuur ons gelukkiger en 

creatiever. Onze leerlingen maakten al kennis met enkele mooie natuurplekken in onze 

gemeente: De Brechtse Heide en De Merel.   
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6.Kalenders 
 
De kalenders die gemaakt werden door het Oudercomité zijn toegekomen. Ze 
werden deze week met de kinderen meegegeven. 
 
7.Belangrijke data   

 

4 oktober  Werelddierendag 

Verlofdag 

5 oktober Dag van de leerkracht 

Saved by the bell 

8 oktober Schoolfotograaf 

13 oktober Pedagogische studiedag 

17 oktober  Dag van de armoede 

22 oktober Dag van de jeugdbeweging 

Herfstrapport 

26 oktober  Kleine wieltjes  

Oudercontacten 

27 oktober Oudercontacten 

29 oktober Halloween volksspelen  

Geen nabewaking in ‘t Speelal 

31 oktober Wintertijd 

1 nov – 7 nov Herfstvakantie 

 

 


