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Beste ouders van de BAS,
De kop is er af. De kinderen zijn zo langzamerhand weer helemaal gewend na de
zomervakantie. De herfstvakantie komt er overigens al weer snel aan. De eerste
weken als directeur op de BAS zijn voorbij gevlogen. Ik heb het erg naar mijn zin.
Ik ben blij te zien dat het team met grote inzet onderwijs geeft aan al onze
leerlingen. Daarnaast zie ik betrokken ouders die graag meedenken. Ook de
ouderraad heb ik leren kennen als zeer actief en betrokken. Met elkaar gaan we
voor een goed onderwijskimaat voor onze kinderen. Dat doen we met elkaar!
BAS korfbalkampioen

Afgelopen woensdag hebben de kinderen ongelooflijk hun best gedaan tijdens het
korfbaltoernooi en met groot succes. Twee keer eerste en een keer tweede. De
kinderen kwamen donderdag trots hun bekers laten zien. Wij zijn trots op hen, knap
gedaan jongens en meisjes!
Schoolfotograaf
De landelijke actie van onderwijs, zorg en politie is komende dinsdag niet van
invloed op school. De schoolfotograaf komt dus gewoon op dinsdag 2 oktober. De
gymlessen zullen hierdoor niet plaatsvinden, zodat alle kinderen netjes op de foto
kunnen. Voor de broertjes en zusjes die op school zitten is er de mogelijkheid om
een gezamenlijke foto te laten maken. Bij de hoofdingang en de ingang bij het
lokaal van groep 5 hangen lijsten om uw kinderen voor deze gezamenlijke foto in te
schrijven.
Ziekte
De griep slaat toe en dat is te merken aan het aantal ziekmeldingen. Ook binnen het
leerkrachtenteam speelt ons dit parten. Deze week zal juf Jane naar alle
waarschijnlijkheid nog afwezig zijn. Dit is naar voor haar, maar uiteraard betekent
dit ook iets voor onze organisatie. Op de BAS voelen wij het probleem van het
vinden van vervanging. Dit maakt dat wij steeds naarstig op zoek zijn naar
oplossingen, maar dit is erg moeilijk. Voor de komende twee dagen hebben wij Kim,
onze gymjuf bereid gevonden de groep over te nemen. Zij zit in het laatste jaar van
de PABO. Linda en Lisette zullen hierbij ook een rol spelen.

Kalender
Als bijlage ontvangt u de BASkalender. Naast het al bekende vakantierooster staan
hier ook de activiteiten op die de kinderen dit schooljaar gaan hebben. Hieronder
nogmaals het rooster zoals ook in BASbrief 1 heeft gestaan. In de kalender missen
nog enkele zaken, zoals b.v. de Avond4daagse en de ateliers. Deze zullen we
binnenkort toevoegen.

Vakantierooster 2018/2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Meivakantie en Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

16-10 t/m 26-10
24-12 t/m 04-01
18-02 t/m 22-02
19-04
22-04 t/m 03-05
30-05 t/m 31-05
10-06
15-07 t/m 23-08

Studiedagen (vrij voor de kinderen):
Maandag 15-10
Woensdag 12-12
Maandag 04-02
Vrijdag 15-02
Maandag 24-06
Vrijdag 12-07
Inloopochtend
Woensdag 14 november van 8.30 tot 9.00 uur bent u van harte welkom in de klas
van uw kind om mee te kijken hoe uw kind in de klas werkt. De kinderen gaan u
samen met hun juf of meester kennis laten maken met de methodes. Tijdens het
kennismakingsgesprek eerder dit schooljaar heeft u alvast kennis kunnen maken
met de leerkracht(en) van uw kind. Nu is er gelegenheid om een kijkje in de groep
te nemen! Na afloop bent u uitgenodigd voor koffie en een praatje met de
ouderraad en Lisette. We hopen u allen te zien!
Kinderboekenweek
Komende woensdag start de Kinderboekenweek. Dit jaar staan kinderboeken over
vriendschappen centraal met het thema “Kom erbij”. Het belooft een week met veel
vrienden en vriendinnen te worden. Naast activiteiten op school, willen wij u ook
wijze op de actie van Bruna.
Spaart u mee voor de schoolbieb?
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer staat ‘Vriendschap’
centraal. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en
zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit
te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer
ouders meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw
lokale Brunawinkel en levert de kassabon in op school.
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de
kassabonnen in bij een Bruna- winkel.
• Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar
op en de school ontvangt een waardebon.
• De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag
nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we
samen! Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
Op school zelf organiseren we een boekenmarkt. Meer informatie volgt.
Op tijd starten
Op tijd starten vinden we van belang op de BAS. Kinderen die later komen
veroorzaken toch onrust. Daarom willen wij u dringend verzoeken echt op tijd te
komen. Ook na schooltijd willen we graag de rust waarborgen. Vaak zijn er nog
oudergesprekken of zijn de leerkrachten met elkaar in gesprek. Nu merken we dat
we nog lang na schooltijd kinderen in uit zien lopen. Wij willen u ook na schooltijd
vriendelijk verzoeken tijdig het schoolplein te verlaten. We streven ernaar dat we
om 15.00 de hekken kunnen sluiten.
Tussen Schoolse Opvang
Afgelopen vrijdag hebben we afscheid genomen van onze coördinator Esther. Wij
bedanken haar voor inzet en fijne samenwerking. Haar rol wordt overgenomen door
Bianca van der Laarse. Zij is op een andere basisschool al 7 jaar coördinator en
heeft hierdoor al veel ervaring. Welkom op de BAS, Bianca!
Nieuws van de Ouderraad
Voortaan ontvangt u bij iedere BASbrief ook nieuws van de ouderraad. Zo houden
zij u op de hoogte van allerlei activiteiten en weetjes. De ouderraad zet zich actief in
op de BAS, maar hebben ook uw hulp geregeld nodig! Helpt u mee?!
Agenda
02 oktober
05 oktober
03 oktober
15 oktober
16 oktober
14 november

Schoolfotograaf
Dag van de leerkracht
Start kinderboekenweek
Studiedag, alle kinderen vrij
Start herfstvakantie
Inloopochtend in de klas van uw kind

