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Zoals u in het vorige weekjournaal heeft kunnen lezen openen we dinsdagochtend 3 oktober de
kinderboekenweek feestelijk met een boekenmarkt. De kinderen mogen dan “griezelig” verkleed naar
school komen.
Alle kinderen mogen boeken die ze niet meer lezen voor € 0,50 per stuk verkopen. Bij mooi weer vindt
de markt plaats op het schoolplein. De kinderen brengen een eigen kleedje mee om de boeken op te
leggen. Bij slecht weer gaan we natuurlijk naar binnen. De kinderen uit de groepen 1-2 en 3 mogen
alleen kopen en verkopen onder begeleiding van hun eigen ouder/opa/oma/oppas. Bij de eigen
leerkracht kunnen de kinderen doorgeven of ze boeken willen en mogen verkopen. De markt start om
08.30 uur en duurt tot 09.00 uur.

ONZE LEERLINGEN OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE!
Vanaf woensdag 27 september a.s. gaan ruim 160.000 schoolkinderen op pad om kinderpostzegels en
andere producten te verkopen. Ook onze kinderen uit de hoogste groepen doen mee.
Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door
kinderen! Dit jaar sieren de personages van Jan, Jans en de kinderen de kinderpostzegels.
NIEUW: de bestelapp
Dit jaar hebben de leerlingen de mogelijkheid om met een app op hun mobieltje de bestellingen op te
nemen. Uiteraard kan ook gewoon het bestelformulier gebruikt worden.
Voor wie gaan de leerlingen op pad?
Met de opbrengst worden kinderen in Nederland en in het buitenland geholpen. Het gaat dan om het
tegengaan van kinderarbeid en kindhuwelijken of om kinderen die in de vrouwen- of daklozenopvang
wonen. De kinderen zetten zich in voor een goed thuis voor alle kinderen.
Ook online verkopen
De kinderen kunnen online verkopen aan verre familie via www.mijnkindpostzegelactie.nl . Doet uw
kind mee met de online actie? Dan kunt u een handje helpen met een bericht op Facebook of Twitter.
#kinderpostzegels

We wensen onze leerlingen heel veel succes!
Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl.

SINGELLOOP / FAMILIELOOP
Zondag 1 oktober is het zover! Leuk dat jij /jullie ook meelopen met de familieloop. Via de
leerkrachten worden de startnummers aan de leerlingen die zich hebben ingeschreven uitgedeeld.

Om 16:00 uur start de warming up op het Chasseveld bij de Jacintavlag. Vergeet niet na de finish ook
even de Jacintavlag op het kasteelplein op te zoeken voor een kleine verrassing. Heel veel succes
namens de Ouderraad.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op maandag 30 en dinsdag 31 oktober komt de ‘sgoolfotograaf’ bij ons op school. En sgoolfotografen
hebben een missie! Maak van elk kind een portret zoals hij of zij écht is; lief, stoer, eigenwijs of juist
een beetje verlegen.
Voor deze fotodagen zoeken we 2 hulpouders. Zij kunnen de klassen halen/brengen en alles in goede
banen leiden. Deze ouders ontvangen een kleine attentie van de fotograaf! Wilt u dit doen? Geef u dan
op bij anna.schutte@inos.nl !

PLUSKLAS
De plusklas is weer gestart! We willen de kinderen die voor deze plusklas in aanmerking komen
begeleiden bij hun leerproces, zodat ze zich verder ontwikkelen en hiermee de kans verkleinen dat ze
vast zullen lopen.
Nog even voor u op een rijtje:
Wat is het doel van een plusklas?:
•

Contact met ontwikkelingsgelijken

•

Begaafde leerlingen stimuleren en uitdagen in het onderwijsproces

•

Meer uitdaging geven in de leersituatie (leren leren)

•

Doorzettingsvermogen vergroten

•

Zelfbeeld verbeteren

•

Samenwerken stimuleren

•

Werkhouding verbeteren

•

De leerlingen blijven motiveren om hun leermogelijkheden te benutten (en hierop een beroep te
doen)

Om te bepalen wie aan deze pilot kan deelnemen, hebben we criteria opgesteld. We hebben inmiddels
in overleg met de leerkrachten leerlingen geselecteerd. De ouders / verzorgers zijn hierover door de
eigen leerkracht op de hoogte gebracht. We hebben nu een eerste keuze gemaakt in de leerlingen. Het
kan gebeuren dat op basis van de ervaringen wijzigingen optreden. Het wil dus niet zeggen dat als
kinderen eenmaal in de plusklas zitten, dit altijd zo blijft. Zo kunnen er af en toe nieuwe leerlingen
aansluiten en zullen er ook af en toe kinderen uit de plusklas gaan. Hierover worden betreffende
kinderen en hun ouders vanzelfsprekend geïnformeerd.
Wat houdt de plusklas nu precies in?
Vanaf donderdag 28 september komen de kinderen wekelijks op donderdagmorgen of middag naar de
plusklas en krijgen opdrachten waar ze regelmatig ook in de klas aan verder kunnen werken. Zaken die
onder andere aan bod kunnen komen zijn: werken in een thema, werkstukken maken,
computerspellen, het maken van powerpoints, samenwerken, 21th century skills, leerspellen, leren
leren / studievaardigheden, verschillende leerstijlen, leren organiseren (o.a. mindmappen), leren
plannen, bewust worden van eigen leerproces, onderzoek, zelfstandig leren, filosoferen / debatteren,
sciences: proefjes / techniek en Spaans.
We draaien de plusklas op donderdagmorgen met leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 en
donderdagmiddag met leerlingen uit de groepen 4 en 5. De plusklas zal gebruik maken van het
handvaardigheidlokaal. Juf Susan gaat deze plusklas begeleiden.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit stuk, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de eigen
groepsleerkracht, bij Wendy Paardekooper, Elisa Wiegerink of Susan Driessen (kwaliteitskring meer –
en hoogbegaafdheid).Wij

hebben er zin in!

VEILIG NAAR SCHOOL
In een bijlage bij dit weekjournaal vindt u een folder met informatie en tips voor u als ouder (en voor
de leerlingen) over hoe u veilig naar school kunt komen. Graag uw aandacht hiervoor, want de
verkeersdrukte rond de school levert geregeld gevaarlijke situaties op.
Zeker met de naderende herfst en donkere ochtenden is het belangrijk dat iedereen zijn/haar steentje
bijdraagt aan de verkeersveiligheid rond onze school.
Denk daarbij ook aan een goede verlichting van uw fiets en die van de fiets van uw kind!
Veilig naar school is een zorg voor ons allemaal!

BRIGADIER GEZOCHT VOOR WOENSDAG OF VRIJDAG OCHTEND
Zijn uw kinderen en u vanochtend ook weer zo vriendelijk geholpen bij het oversteken van de straat
voor de school?
Iedere ochtend van 08:15-08:30 uur staan er ouders paraat die hun steentje bijdragen aan de
veiligheid van de kinderen van anderen.
We hebben nog versterking nodig op woensdagochtend of vrijdag ochtend.
Dus: heeft u 1x per week op woensdag of vrijdagochtend 15 minuten tijd om te brigadieren om 08:15
uur, dan hoor ik dat graag liefst zo snel mogelijk op onderstaand email adres.
PS: Brigadiers mogen hun kleuters al om 8:10 uur in de klas brengen, dus uw kleuter kan meteen mee!
Miriam van Endt, OR coördinator Verkeer
jacinta.verkeer@gmail.com

UITNODIGING JAARVERGADERING OUDERRAAD
Op dinsdag 10 oktober van 19.30 - 20.00 uur vindt de jaarvergadering van de ouderraad plaats.
Tijdens deze vergadering worden het financiële jaarverslag van 2016-2017 en de begroting van 20172018 besproken. Graag nodigen we u als ouder/verzorger uit. Zo krijgt u volledig zicht op waar de
ouderbijdrage aan besteed wordt. Kunt u er niet bij zijn? Geen probleem. De stukken zullen na
goedkeuring met het weekjournaal meegestuurd worden. Bij vragen kunt u bij ons terecht.
Joy van Nunen / Ineke van Egeraat
kbsjacinta_ouderraad@inos.nl

Op donderdag 12 oktober gaat de spel-o-theek weer van start. Mocht je kind uit
groep 1,2 of 3 mee willen doen, lever dan voor volgende week
donderdagmiddag het strookje met het geld in bij de leerkracht. Je kind kan
dan van het begin af aan mee doen.
Van het geld dat word betaald om mee te doen met de spel-o-theek worden oa nieuwe spellen
gekocht, maar daarnaast kunnen we altijd nog tweede hands spellen gebruiken. Dus heb je nog
spellen in goede staat waar je kind op uit is gekeken en die geschikt zijn voor kinderen uit groep
1,2 of 3 lever ze gerust in bij de spel-o-theek. Alvast bedankt!
Mocht je nog vragen hebben of graag komen helpen neem dan contact op met Jessica van Bergen; 0628509568, jessica01@ziggo.nl

JEUGDCOMITE DE BLAUWE KEI
Pak de kalenders er maar bij want onze agenda is bekend voor het schooljaar 2017/2018!
-23 september: Mini/MegaDance
-25 november: Sinterklaasmiddag
-16 december: KerstBingo
-13 januari: Mini/MegaDance
-17 maart: UltraDance
-31 maart: Paaseieren zoeken
-21 april: Mini/MegaDance
-... Juni: Dikke Banden Race
Wij hopen dat jullie allemaal weer komen bij onze activiteiten!
www.facebook.com/jeugdcomitedeblauwekei

JEUGDENQUETE 0 t/m 11 JAAR
De GGD West-Brabant heeft in week 39 een jeugdenquête verstuurd naar bijna 19.000 ouders en
verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan over de
gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Met de gegevens uit dit onderzoek kunnen de
gemeenten betere beslissingen nemen voor kinderen en meer inzicht verkrijgen in de behoeften van
ouders en hun kind. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Doe mee! Meer informatie en een kort filmpje
kunt u vinden op www.ggdmonitor.nl.

Het volgende Weekjournaal komt op donderdag 12 oktober a.s.

