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In dit nummer: 

Informatieavond 
Op 18 september organiseerden wij een informatieavond. Ouders konden een 
keuze maken uit verschillende workshops. In de centrale ruimte waren een aan-
tal informatieve kraampjes terug te vinden. Uit de feedback briefjes bleek dat de 
aanwezige ouders enthousiast waren  over de avond. Graag ontvangen we ook 
feedback van ouders die niet aanwezig konden zijn. U kunt deze sturen naar: 
e.devries@pwaophemert.nl 

Feedback informatieavond 

Aan het eind van de avond hebben de ouders feedback gegeven over de avond 
zelf en een onderdeel ‘Breng uw idee’ voor de school. 

De briefjes die bij ‘Breng uw idee’ zijn geplakt bespreken we eerst in het team, u 
hoort hier in de loop van het jaar wat over in de nieuwsbrieven.  

Hieronder ziet u een globale weergave van de feedback. 

mailto:e.devries@pwaophemert.nl


Ontruimingoefening  

Afgelopen donderdag hebben we op school een ontrui-
mingsoefening gehouden. 
Samen met de leerlingen hebben we ‘s morgens bespro-
ken wat we moeten doen wanneer het brandalarm zou 
gaan. Dit hebben we ‘s middags direct in praktijk ge-
bracht. De Leerlingen waren samen met de leerkrachten 
erg snel buiten het gebouw. We zullen in dit jaar nog een 
onaangekondigde oefening plannen. 

Kascontrole 

De penningmeester van de ouderraad heeft het 

schooljaar 2017-2018 financieel afgerond. Binnen-

kort zal de kascontrole plaatsvinden. Voor ouders 

die vragen hebben over de afronding of deze willen 

inzien zit de penningmeester op vrijdag 5 oktober 

tussen 08.30 en 09.00 uur klaar.  

Koffiemoment 

Op 2 oktober staat er weer een koffiemoment op 
het programma. Het thema van dit koffiemoment is 
het schooljaarplan. Tijdens het koffiemoment kunt u 
in gesprek komen met Evert de Vries; de directeur 
van onze school. Naast het thema kunnen ook ande-
re onderwerpen worden besproken. Tussen 08.30 
en 09.30 uur staat de koffie en thee voor u klaar. 
Komt u ook?  

In begin oktober komen er een aantal oud-
leerlingen hun snuffelstage lopen op onze school. 
Zo ziet u Tess Kaars Sijpesteijn in groep 3/4 en Ben-
the Zandbergen met haar vriendin Mei Brens in 
groep 6/7.  
Wij wensen de dames veel plezier op onze school.  

Stagiaires 

Vanaf groep 4 werken de leerlingen op een Chrome 
Book. Nu is het handig dat zij een koptelefoon op heb-
ben om goed met de software te werken.  
Uiteraard doen zij deze af als ze instructie krijgen ;) 

Nu zijn er in de klassen koptelefoons aanwezig.  
U mag ook om hygiënische redenen een eigen koptele-
foon meegeven. In de bovenbouw gebruiken de leer-
lingen oortjes, voor de jongere kinderen zijn deze min-
der geschikt. 

Koptelefoons 

Gymschoenen 

Tijdens de gym is het belangrijk dat de kinderen schoe-
nen dragen. Op dit moment zijn er kinderen die zonder 
gymschoenen, en dus op blote voeten, gymmen. Hier-
door is er een grotere kans op blessures en voet-
wratten/voetschimmel. Hierbij dus de vraag om gym-
schoenen aan te schaffen als deze nog niet aanwezig 

Afgelopen woensdag is Sherryna Bekkema van Fysio-
therapie in Tiel, bij ons op school geweest. Zij heeft 
vanaf groep 3 bij alle kinderen gekeken hoe de pen-
greep is en hoe vloeiend het handschrift is. Alle leer-
krachten krijgen hiervan een verslag. Op basis hiervan 
zal er contact opgenomen worden met de ouders van 
de kinderen waarbij een schrijftherapie wordt geadvi-
seerd.  
Deze therapie wordt vanuit de basisverzekering maxi-
maal 18 keer vergoed. Het eigen risico is hierbij niet 
van toepassing. Sherryna zal -bij voldoende aanmeldin-
gen- deze therapie op woensdag, onder schooltijd op 
school kunnen geven. Folders over deze therapie zijn 
bij de leerkracht te verkrijgen. 
www.hetcentrumfysiotherapie.nl 

Kinderfysiotherapie 

Kinderpostzegels 

Dit jaar vindt de Kinderpostzegelactie alweer voor de 
zeventigste keer plaats. Een traditie om trots op te zijn! 
Dankzij vernieuwingen, zoals een online spel en een 
bestel-app, zijn kinderen nog steeds enthousiast om aan 
dit mooie doel mee te werken. Zij zetten zich tijdens de 
actie graag in voor een ander. De kinderen van de groe-
pen 7 en 8 gaan vanaf woensdag 26 september langs de 
deuren om Kinderpostzegels en andere leuke producten 
te verkopen. Mochten ze u gemist hebben, spreek dan 
gerust 1 van de kinderen aan, ze verkopen graag!  

Juf Moniek  

Is op 12 september bevallen van een prachtige zoon 

met de naam Len.  

Wij wensen haar en haar gezin een hele fijne tijd! 

http://www.hetcentrumfysiotherapie.nl


Kinderboekenweek 

BFF, hartsvriendinnen, bloedbroeders, het zijn alle-
maal hartenkreten van echte vrienden. Vriendschap 
is diep verankerd in de jeugdliteratuur. Niet voor 
niets natuurlijk: vrienden maken leer je als kind. 
 

De 64ste Kinderboekenweek vindt plaats van 
woensdag 3 t/m zondag 14 oktober 2018. Ook 
onze school doet hier dit jaar weer aan mee.  
 

Kinderboekenkrant 

schoolactiviteiten 

Activiteiten in de bibliotheek 

Tijdens de kinderboekenweek krijgt u via uw 
kinderen de Voorleeskrant (groep 1t/m3) en de 
Kinderboekenkrant (groep 4 t/m8) mee naar 
huis. 

De Kinderboekenkrant biedt voor 8 tot 12-
jarigen een helder overzicht van de leukste boe-
ken die er voor hen te vinden zijn. Hij staat vol 
tips, weetjes en achtergronden over kinderboe-
ken en schrijvers. Een leuke bewaarkrant en ook 
ver ná de Kinderboekenweek nog het lezen 
waard. 

De Voorleesgids bevat meer dan 200 boeken 
voor kinderen van nul tot zes jaar. Met o.a. be-
kroonde boeken, prentenboeken bij De Natio-
nale Voorleesdagen en de Kinderboekenweek 
en heel veel andere leuke (voorlees)boeken 
voor kleuters en peuters. 

Vooraf aan de Kinderboekenweek op 26 septem-
ber vindt er in groep 1/2 een bijeenkomst Boeken-
pret plaats.  
Op woensdag 26 september komt onze leesme-
diacoach Petra Heimeriks voorlezen uit het boek 
`Wij gaan op berenjacht´. Alle kleuterouders zijn 
deze ochtend van harte welkom (of een opa, oma, 
tante of buurvrouw). 
 
Woensdag 3 oktober openen we gezamenlijk de 
Kinderboekenweek met een vriendjesspeurtocht. 
We gaan opzoek naar bekende vriendjes zoals aan 
Jip en Janneke, Geonimo en Thea, Suske en Wiske, 
etc. 
Donderdag 4 oktober komt Petra Heimeriks in alle 
groepen een les verzorgen rondom boeken met 
het thema Vriendschap. 
 
Met (nieuwe) vriendschapsboeken uit onze eigen 
schoolbibliotheek verzorgen we werkvormen in 
de klas. Denk aan een boekensushi, een boeken-
kring en een boekendans.  
 
In de hal komt er een verzamelpunt voor Kinder-
zwerfboeken. Zwerfboeken zijn boeken die kin-
deren uit hebben. Ze nemen het boek mee naar 
school om te laten ´zwerven´. Een ander kind mag 
dit boek mee naar huis nemen om te lezen en ver-
volgens ook weer verder te laten zwerven. 
Om de Kinderboekenweek weer af te sluiten ma-
ken we nieuwe canvassen voor in de hal. 

Uiteraard kunt ook ook weer in de bibliotheek terecht voor allerlei leuke activiteiten. 
Vanaf 25 september kunnen kinderen van 9 t/m 12 jaar de online game ´Codewoord´ spelen. Doel is het 
kraken (hacken) van de bankkluis door antwoord te geven op zes vragen over vriendschap. Geef je de 
goede antwoorden? Dan krijg je zes letters te zien. Vind je hierin het codewoord om de kluis te openen? 
Stuur deze code in en open de kluis! Codewoord kun je spelen van 25 september t/m 14 oktober 2018. 
 
Zaterdag 6 oktober is er in de bilbiotheek in Tiel een Kinderboekenfestijn. Met een workshop stripteke-
nen en/of vriendenboekje maken en twee voorstellingen. 
 
In de bibliotheek Geldermalsen kunt u terecht voor een Kinderboekenfeest. Liever naar het Kinderboe-
kenbal? Dan kunt u zaterdag 13 oktober een kijkje gaan nemen in de bibliotheek van Culemborg. 
Meer informatie over deze activiteiten vind u op: 
https://www.bibliotheekrivierenland.nl/actueel/campagnes/kinderboekenweek-2018.html 

https://www.bibliotheekrivierenland.nl/actueel/campagnes/kinderboekenweek-2018.html
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Kalenderactiviteiten 

 26 september  Boekenpret groep 1/2 

 26 september  kinderpostzegels 

 1 oktober  podiummiddag groep 5 

 2 oktober  koffiemoment Thema 

    schooljaarplan 

 3 oktober  opening Kinderboekenweek 

 11 oktober   MR overleg 

 3 t/m 11 oktober Kinderboekenweek 

 22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

 29 oktober  Studiedag (leerlingen vrij) 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 5 oktober 


