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Welkom nieuwe leerlingen
In september heten wij de volgende leerlingen van harte welkom: Gio en Thierry Biai, Max de Bruijn, Daley Chan-Jon-Chu, Lila Hermans, Miriam Tesfaldet
Ghirmay, Eliza Hazewindus, Nischa Gustina, Stef de Ruiter en CJ Meijers. Wij rekenen op een fijne en vooral leerzame tijd voor jullie op school!
Move Ahead 1+1=3
Dit schooljaar gaan we starten met move Ahead 1+1=3 op beide locaties.
Move Ahead is een preventief programma die vanuit een positieve invalshoek handvatten geeft om met belemmeringen om te gaan. In klas- en judolessen
leren kinderen mentale, emotionele en sociale vaardigheden en overtuigingen. De hele school gaat door de methode één taal spreken. Kinderen worden
hierdoor in hun hoofd sterker, gaan zich socialer gedragen en hierdoor effectiever presenteren.
De Zuid locatie start in september de Noord locatie in januari.
Op https://www.move-a-head.nl/info/scholen/1plus1is3-methode/ kunt u alvast een beetje kijken.
Project slim opgewekt
Op de Zuid locatie zijn we druk bezig met duurzaamheid. Sinds dit schooljaar hebben we zonnepanelen, energiebesparende ledverlichting, een
Energiescherm en de Educube. Dit is in samenwerking met Slim Opgewekt en zij organiseren samen met ons ook een educatief bewustmakingsprogramma
over duurzaamheid.
Het programma heet Wattson’s Lab en start op maandag 9 september. Op donderdag 26 september sluiten we met de Zuidlocatie het programma af en
vieren we de officiële verduurzaming van de school met een spectaculaire finale van 14.00-14.45 uur Emmastraat 46. Komt u ook?

Fietsen Zuid
De komende tijd zullen we er weer alert op zijn dat alle fietsen in de rekken gezet worden. De fietsen van de groepen 1/2, 3 en 4 kunnen neergezet worden in
de rekken bij het kantoor van Jolanda en Marga. De overige groepen in de rekken bij het schuurtje. Een verzoek aan de ouders om niet te dicht bij één van de
uitgangen op uw kind te wachten, dit belemmert de kinderen bij het verlaten van het schoolplein.

Fietsen Noord
Omdat we nu het hele gebouw gebruiken, verzoeken wij de kinderen van de groepen 1/2N, 8 en de taalklas fietsen neer te zetten aan de kant van het
fietspad. De kinderen van de groepen 3, 4/5 en 6/7 kunnen hun fiets neerzetten aan de kant van de parkeerplaats. Tevens is het de bedoeling dat er niet op
het schoolplein gefietst wordt. Dit om ongelukken te voorkomen.

Informatieavond
Maandag 9 september is de informatieavond voor de groepen 1 t/m 8 Noord. Dinsdag 10 september voor de groepen 1 t/m 8 van Zuid.
Informatieavonden Noord en Zuid:
18.45 uur inloop met koffie en thee; informeel kennismaken met de leerkrachten.
19.00 uur opening Marlene c.q. Marga

Algemeen gedeelte o.l.v. BABS voor school en ouder.

Naar de groepen voor een korte uitleg van de leerkrachten over het komende schooljaar
20.30 uur einde avond
Kennismakingsgesprekken
In de week van 16 t/m 20 september vinden de kennismakingsgesprekken plaats. We zouden het op prijs stellen als u samen met u kind komt.
De leerkracht zorgt voor een blad met ideeën voor dit gesprek. Heeft u zelf gespreksonderwerpen kan dit natuurlijk ook.

Leerlingenraad
Er is een leerlingenraad op Noord en Zuid. Op Noord bestaat deze uit 6 leden op Zuid uit 8 leden.
In oktober is de eerste vergadering onder leiding van Marga Maissan (Zuid) en Marlene de Reus (Noord). Na afloop van de bijeenkomst wordt, door de
afgevaardigden en onder leiding van de leerkracht, verslag aan de groep gedaan. Uit deze bijeenkomsten blijkt steeds weer dat leerlingen een goede bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van onze school.
De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op Valckesteyn. De leerlingenraad houdt zich ook bezig met de verbetering van de sfeer op
school en de kwaliteit van het onderwijs. De leerlingenraad kan de medezeggenschapsraad van de school adviseren. De leerlingenraad heeft geen wettelijke
status of taken.
Ieder jaar vindt er een verkiezing van nieuwe leden plaats. Dat gebeurt in de groepen 5 t/m 8.

Schoolreis
27 september gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Nadere informatie krijgt u de komende weken via de oudercommissie.

English news South
This year group 1/2 A and 1/2 B will have an English corner.
During playtime they can choose this area and do all sorts of activities.
You can recognize the corner by the English flag.
The corner reflects the work they have been doing in English and gives the children a chance to practice the words they
have been learning.
If the English lesson was about colours en shapes you will find those in the English corner.
English is fun and that's what they will have when they play in the English corner.

Schoolkorfbaltoernooi
Woensdagmiddag 25 september zal het jaarlijks schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 4/5/6 worden gehouden. Het toernooi vindt plaats bij de korfbalvelden
van RWA (Landweg 1, Poortugaal). Daarnaast wordt, bij genoeg animo, voor de groepen 3 een spelletjes circuit neergezet zodat ook zij een leuke sport als
korfbal kunnen proberen.
Wil je mee doen? Geef je dan snel op bij je juf!

Heeft u algemene vragen over het onderwijs, dan kunt u bellen met het gratis nummer 0800-5010 of kijk op www.50tien.nl

.

Belangrijke data in oktober 2019
02 Start Kinderboekenweek
03 MR
04 Dag van de leerkracht
08 Oudercommissie
11 boekenmarkt
18 Goede doelen dag
19 Start herfstvakantie
28 Studiedag leerkrachten; geen opvang

Schoolvakanties schooljaar 2019-2020
De studie-/ compensatiedagen schooljaar 2019/2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2de Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

19.10.2019 tot en met 27.10.2019
21.12.2019 tot en met 05.01.2020
22.02.2020 tot en met 01.03.2020
10.04.2020
13.04.2020
25.04.2020 tot en met 10.05.2020
21.05.2020 tot en met 24.05.2020
01.06.2020
18.07.2020 tot en met 30.08.2020

Studiedag
Compensatiemiddag
Studiedag
Compensatie dag
Studiedag
Compensatiemiddag
Compensatieweek
Compensatiemiddag

maandag 28.10.2019
vrijdag 20.12.2019
vrijdag 24.01.2020
vrijdag 21.02.2020
maandag 23.03.2020
Koningsspelen 17.04.2020
15.06.2020 tot en met 19.06.2020
vrijdag 17.07.2020

