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Agenda oktober
Woensdag 2 oktober
19.30 uur jaarvergadering op de Klimboom
Vrijdag 11 oktober
Studiedag – alle kinderen vrij!
 Voor overige dagen - zie jaarkalender!

Vieringen oktober & november
Woensdag 2 oktober
Woensdag 9 oktober
Woensdag 16 oktober
Woensdag 23 oktober
Woensdag 30 oktober
Woensdag 6 november
Woensdag 13 november
Woensdag 20 november
Woensdag 27 november

(11.45 – 12.30 uur)

Viering – opening Kinderboekenweek
Viering; voorlezen
Viering verzorgd door de bovenbouw
Herfstvakantie
Viering + jarigen oktober
Geen viering – fietscontrole
Viering – groene uurtje
Viering – open podium + jarigen november
Viering

Jaarvergadering
Woensdag a.s. is de jaarvergadering. Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee op de Klimboom
voor jullie klaar. We beginnen om 19.30 uur.
De Schoolraad zal verslag doen van het afgelopen schooljaar en met de nieuwe MR en OR
kijken we vooruit naar dit schooljaar.
Aansluitend stond er een overleg tussen de OR en alle klassenouders gepland, maar omdat
een aantal klassenouders niet kan deze avond wordt hiervoor nog een nieuwe afspraak
gemaakt met de betreffende ouders.

De organisatie rondom alle feesten en partijen zal met ingang van dit schooljaar iets anders
verlopen. We proberen de activiteiten van dit schooljaar te verdelen onder de OR leden en
de klassenouders. Zij zoeken vervolgens ouders die hun kunnen ondersteunen bij de
organisatie van die specifieke activiteit, bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerstmis, Koningsdag, etc.
De draaiboeken van voorgaande jaren zijn hierbij de leidraad. Zo hopen we het voor iedereen
behapbaar te houden.

Kinderboekenweek
Van 2 t/m 13 oktober is het Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema “Reis mee”. De
vieringen van 2 en 9 oktober staan in het teken van de Kinderboekenweek. Op 9 oktober
gaan we voorlezen, in kleine groepjes, verspreid door de hele school. Vind je het leuk om aan
een groepje kinderen voor te lezen, dan kun je je hiervoor deze week opgeven bij Nicole. Heb
je zelf geen leuk boek, op school is voldoende keuze, we kijken graag even met je mee.

Luizen
In de bijlage de luizennieuwsbrief. Voor vragen, tips en advies kun je altijd even contact
opnemen met Thabita (moeder van Elana).

Gegevens up to date?
Zijn de gegevens van je kind nog up to date? Mobiele nummers, noodnummers,
huisarts…etc. M.n. in geval van nood is het voor ons erg belangrijk om over de juiste
gegevens te beschikken! Wijzigingen kun je doorgeven aan Nicole.

Moestuin
Wie zou ons kunnen helpen de moestuin winterklaar te maken? Je kunt je aanmelden bij
Anne Clair.

Atelier
Aankomend jaar willen we graag weer een aantal ateliers organiseren. Tijdens een atelier
komt een ouders/verzorger 4 of 5 keer wekelijks een middag een gastles van een klein uurtje
verzorgen. Dit kan van alles zijn; handwerken, techniek, natuur, ICT, muziek, fietsband
plakken, dans, yoga, moestuin, creatief, etc. Heb je een leuk idee voor een atelier en ben je
ook in de gelegenheid om deze te verzorgen, geef je dan bij Nicole op. We denken graag mee
over de invulling en het aantal kinderen in je groepje. Precieze data gaan vervolgens in
overleg.

Oortjes & muizen
Voor de kinderen in de midden- en bovenbouw is het handig als ze de beschikking hebben
over eigen oortjes (geen koptelefoons) en een muis. Mocht het niet mogelijk zijn die van huis
mee te nemen, geef het dan even aan bij de stamgroepleidster.

Sloffen
Vanaf volgende week maandag, 7 oktober, vragen we de kinderen hun schoenen uit te doen
bij de kapstok. Door het natte weer blijft er veel modder onder schoenen zitten die in de

loop van de dag indroogt en van de schoenen valt met als gevolg heel veel zand in de klas.
Naast dat het onveilig wordt (want je glijdt er makkelijk over uit) is het ook niet fijn werken.
Wellicht is het handig om sloffen mee te nemen naar school. Deze graag buiten schooltijd
bewaren in een tas aan de kapstok.

Appelloop

Op deze foto zien we de overhandiging van twee kisten met appels aan Livia uit groep 7. Deze
appels krijgt ze omdat ze tijdens de Appelloop het snelste meisje van Olst was. Volgens de
traditie reikt de organisatie van de Appelloop het snelste meisje deze appels uit. Livia deelt
de appels uit op school en is van plan ook nog appeltaarten te bakken en die te geven aan
bejaarden van het woon-zorgcentrum st. Willibrord op de Boskamp.

Fietscontrole
De eerste week van november is de veiligheidsweek. We gaan dan aan de slag met allerlei
activiteiten rondom verkeer en brandweer.
Op woensdag 6 november vindt er in dat kader een fietscontrole plaats. De fietsen van alle
kinderen die dag met de fiets op school zijn gekomen worden dan gecontroleerd aan de hand
van een checklist van VVN. De nadruk zal liggen op de verlichting.
Vind je het leuk om ons deze ochtend te helpen bij de fietscontrole, dan kun je je daarvoor
opgeven bij Henri (vader Janneke groep 8) of Nicole.

Gebruik ingangen
Ondanks dat de midden- en bovenbouw van lokaal gewisseld zijn, blijven de regels over het
gebruik van de ingangen hetzelfde. De kinderen uit de midden- en bovenbouw komen door
de hoofdingang (naast de koffiekamer) naar binnen. Om het in de gangen voor de jongste
kinderen ook veilig te houden is de kleuteringang alleen voor de kinderen van groep 1-2-3.
Breng je een jonger broertje of zusje naar school, dan kom je via de hoofdingang.

Gym
Op dinsdag krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 gymles van onze vakleerkracht Saron in de
Hooiberg. De kinderen gaan daar onder begeleiding met de fiets naar toe. Belangrijk dus om
op dinsdag met de fiets naar school te komen. Kinderen die geen fiets mee hebben of hun
gymkleren + gymschoenen zijn vergeten mogen helaas niet mee gymmen. Achterop bij een
klasgenootje, lopend naar de Hooiberg of gymkleren lenen bij de Hooiberg doen we niet
meer. Mocht dit problemen opleveren, neem even contact op met de stamgroepleider,
samen komen we er altijd uit.

Gymtijden:
08.30-.09:45 - groep 3/4 – om 8.20 verzamelen bij de Hooiberg
10.00-11.40 - groep 5/6
13.30-15.00 - groep 7/8 – kinderen zelfstandig naar huis vanaf Hooiberg
(tijden zijn incl. pauzemoment)
Op donderdag is er een extra beweegmoment o.l.v. de stamgroepleider, buiten of bij slecht
weer in het speellokaal .

Te laat komen
Elke ochtend gaan om 8.20 uur de deuren open en om 8.30 uur starten de lessen.
Het kan natuurlijk voorkomen dat je door onvoorziene omstandigheden een keertje te laat
op school komt. Je wacht dat even op de gang. Dit om de activiteit die in de groep plaatsvindt
niet te verstoren.
Om 8.40 uur komt de stamgroepleidster je dan ophalen en kun je de stamgroep in. Deze 10
minuten moet je na schooltijd wel even inhalen. Dit geldt voor alle kinderen op school.
Mocht je, in korte tijd, meer dan drie keer achter elkaar te laat komen, dan krijg je een
gesprek met de stamgroepleidster en je ouders om te kijken hoe we je kunnen helpen
voortaan wel op tijd te komen.

Open dag 12 oktober: Veilig in Olst-Wijhe!
Op zaterdag 12 oktober organiseert de gemeente Olst-Wijhe samen met de brandweer en
politie een open dag op de gemeentewerf aan de Industrieweg in Wijhe.
De gemeente werkt aan een leuk én leerzaam programma voor jong en oud. Er zijn
verschillende simulatoren waar bezoekers bijvoorbeeld in virtual reality kunnen ervaren hoe
het is om te rijden met alcohol op en wat afleiding doet in het verkeer. Ook de ANWB is
aanwezig om fietsverlichting te controleren en repareren. Natuurlijk zijn er ook voertuigen
waar kinderen in kunnen zitten en kunnen zij vragen stellen aan politie- en
brandweermensen. Er is een speurtocht met vragen en leuke opdrachten waarmee zij een
veiligheidsdiploma kunnen verdienen. Ze mogen bijvoorbeeld spuiten met een
brandweerslang en leren over de dode hoek door in een vrachtwagen te gaan zitten. Voor
de grotere kinderen is er een heuse escaperoom. U bent van harte welkom tussen 11.00 en
16.00 uur. In de Huis aan huis Reklamix en op de Facebookpagina en website van de
gemeente komt later meer informatie.

