Nieuwsbrief
november
2018

Kalender en belangrijke informatie voor de komende periode:
● Woensdag 7 november, veldles Haringvliet, groep 6b.
● Donderdag 8 november, dansles Petra Hoek, groep 5.
● Vrijdag 9 november, rapport mee.
● Week 46, rapportgesprekken.
● week 46, vanaf deze week Schoolfruit.
● Woensdag 14 november, eilandelijke voorleeswedstrijd
● Donderdag 15 en vrijdag 16 november, juf Sanne afwezig 15 i.v.m. directie tweedaagse.
● Donderdag 15 november, groep 8 VO bezoek.
● week 47, week van de mediawijsheid groep 6/7 en 8.
● Donderdag 22 november, rapportgesprekken, broertjes/zusjes avond.
● Woensdag 28 november, MR vergadering, aangepaste datum.
● Donderdag 29 november, overhandigen cheque voor Lombok
Groente-/ fruitproject
Dit schooljaar zijn we wederom ingeloot voor het fruit-/groenteproject. Vanaf 14
november eten de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag tijdens de
ochtendpauze een stuk fruit/groente. Als school promoten wij het eten hiervan.
Het bekendmaken van het soort fruit/groente dat gegeten wordt, gaat wederom
als volgt: - de kleuterjuffen hangen de informatie elke week op het bord in de
kleutergang; - de juffen/meesters van de groepen 3 t/m 8 maken dit bekend via
de eigen groepsbrief óf geven dit mondeling door aan de kinderen. Lust uw kind
misschien een keer niet het aangeboden fruit/groente: geeft u a.u.b. zelf een
stukje fruit/groente van thuis mee.
Website
Onze website www.jcvangent.nl is op dit moment tijdelijk onder constructie. Onze excuses voor het
eventuele ongemak.
Ouderbijdrage
Eerder heb ik u al bericht over de ouderbijdrage. Voor de ouders die het nog niet hebben
overgemaakt vermeld ik hierbij nogmaals de gegevens.
Wij willen u verzoeken de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar over te maken op
rekeningnummer: IBAN rekeningnummer NL 97 RABO 0115 5596 47 ten name van: OBS J.C. van Gent
o.v.v. naam+groep van uw kind(-eren). De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt 26,00 euro per kind.
Vanuit deze bijdrage kunnen wij leuke activiteiten zoals Kinderboekenweek, Sint, Kerst en Pasen
bijvoorbeeld organiseren. Wij willen u vriendelijk verzoeken de bijdrage z.s.m. te voldoen.

Krentenbaard
Er bereiken ons signalen dat een aantal kinderen krentenbaard hebben. Het is belangrijk dit bij ons te
melden. Wij kunnen dan een mail uitdoen naar de ouders van de groep waarin deze kinderen zitten
om zo een verdere uitbraak (proberen) te voorkomen. Onderaan deze brief leest u hoe u
krentenbaard kunt herkennen en waarom het belangrijk is dit aan ons door te geven.
Obstacle run
We kunnen terugkijken op een fantastische obstaclerun. Het weer zat ons erg mee! Op dit moment
worden de gelden nog binnengebracht door de leerlingen. We zijn heel benieuwd wat er is
opgebracht voor het goede doel. Donderdag 29 november gaan we dit aan de leerlingen kenbaar
maken en de cheque overhandigen aan de mensen die de projecten zullen aansturen in Lombok. Via
deze weg willen we graag alle vrijwilligers bedanken! Tevens onze sponsoren: Dierenkliniek Hoek, de
Plusmarkt, de Agrimarkt, de Albert Heijn (Dorpsweg), boekenwinkel Dekker-van Esbroek, de Jong
verpakkingen, Sport Go team en veehouderij Jongeneel. En uiteraard de mannen van Bootcamp
Victory Soldiers en MLPT: Jordi Hotting en Michael Looij.
Voorleeswedstrijd
Hoi, ik ben Roux van Nimwegen. Ik heb vorige week woensdag meegedaan aan de voorleeswedstrijd.
Mijn boek was: Hoera voor Floor. Toen ik op de voorleesstoel zat was ik heel zenuwachtig. Ik moest
namelijk voor groep 8 en groep 7a en mijn eigen groep. Toen ik ging lezen was het helemaal niet
meer spannend. Ik had er echt plezier in. Na mij kwamen de andere deelnemers. Na de andere
deelnemers moesten we met zijn drieën op het podium gaan staan. Toen steeg de spanning weer op,
ik stond echt te springen, zo zenuwachtig was ik. En toen wees de jury mij aan en vertelde dat ik had
gewonnen. Ik was echt heel blij en mijn klas ook. Nu mag ik voor Sopogo strijden xxx Roux.
Roux gaat onze school op woensdag 14 november vertegenwoordigen op obs Buten de Poorte. Veel
succes en plezier Roux!
Bezoek Rijksmuseum groepen 7b en 8
Afgelopen donderdag zijn de groepen 7b en 8 naar het Rijksmuseum in Amsterdam geweest. Na een
busrit van 2 uur werden we ontvangen in het Rijksmuseum en vervolgens in 4 groepen verdeeld. De
gidsen hebben ons vervolgens door de Gouden Eeuw heen geleid. We hebben schilderijen bekeken,
mochten aan specerijen ruiken, stoffen voelen en ook mochten we vooraan zitten bij de Nachtwacht.
De gids heeft ons veel geleerd over deze periode. Niet alleen door haar eigen verhalen, maar vooral
ook door ons zelf te laten ontdekken hoe de (rijke) mensen in deze periode woonden, zich kleedden
en geld verdienden.
Voldoende wc-rolletjes en eierdozen
Begin het schooljaar hebben we via de nieuwsbrief een oproep gedaan voor o.a. wc rolletjes en
eierdozen. U heeft hieraan zo goed gehoor gegeven dat we momenteel voldoende voorraad hiervan
hebben. Voorlopig hoeft u deze dus niet meer bij ons in te leveren.
Oproep hulpouders
Wij zijn op zoek naar een paar sterke ouders die onze boekenkasten vanuit de
kleutergymzaal naar boven willen brengen. Heeft u een half uurtje over, dan horen
wij dat graag.
Daarnaast zoeken wij nog vrijwilligers die willen helpen met het opknappen van
onze bibliotheek. De muren moeten geverfd worden en de ruimte moet een beetje
gezellig gemaakt worden. Graag opgeven bij Jacqueline.

Aanmelden voor het ouderpanel van SOPOGO

50-dingen boek
In opdracht van de gemeente is een boek ontwikkeld om kinderen meer buiten te laten spelen. In het
boek kunt u 50 buitenactiviteiten terug vinden, deze kunnen allen in de buurt worden gedaan. Het
boek wordt in november gratis aangeboden aan de leerlingen in groep 3. Heeft u een kind in groep 4
t/m 8 en wil hij/zij een eigen 50-dingen boek? Leest u onderaan deze nieuwsbrief de verdere
informatie hierover.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Sanne Wensink
Voor het gemak vermelden wij hierbij de vakanties en vrije dagen:
Schoolvakantie en vrije dagen:
●

Vrijdag 21-12-2018

Start kerstvakantie, school gesloten

●

Maandag 24-12-2018 t/m vrijdag 4-1-2019

Kerstvakantie

●

Vrijdag 22-2-2019

Studiedag team, school gesloten

●

Maandag 25-2-2019 t/m vrijdag 1-3-2019

Voorjaarsvakantie

●

Vrijdag 19-4-2019

●

Maandag 22-4-2019 t/m vrijdag 3-5-2019

Goede Vrijdag, school gesloten

●

Maandag 27-5-2019 t/m woensdag 29-5-2019 Leerlingen groepen 1 en 2 vrij i.v.m.
schoolkamp

●

Donderdag 30-5-2019

Hemelvaartsdag, school gesloten

●

Vrijdag 31-5-2019

Dag na Hemelvaartsdag, school gesloten

●

Maandag 10-6-2019

●

Dinsdag 11-6-2019

2e Pinksterdag, school gesloten

●

Maandag 8-7-2019 t/m donderdag 18-7-2019 Verkort rooster, naar school tot 11.45 u
(woensdag 12.00 u)

●

Vrijdag 19-7-2019

●

Maandag 22-7-2019 t/m vrijdag 30-8-2019

Paas-/meivakantie

Studiedag team, school gesloten

Start zomervakantie, school gesloten
Zomervakantie

Toelichting krentenbaard:
Dit is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door bacteriën.
Krentenbaard is besmettelijk, besmetting vindt plaats via geïnfecteerde handen.
De verschijnselen zijn:
-in het begin een blaasje, dat openbarst en waarop een honinggele korst ontstaat;
-vervolgens een uitbreiding van de blaasjes, zodat het lijkt alsof het kind een “baard” van krenten
heeft.
Wat kunt u doen:
-let extra op handhygiëne
-laat het kind niet aan de plekken krabben
-bezoek eventueel een huisarts voor behandeling
De besmettelijkheid duurt totdat de blaasjes zijn ingedroogd of tot 48 uur na de start van de
behandeling met antibiotica.

50-dingen boek
In de periode van 15 t/m 21 november krijgen alle kinderen van groep 3 hun eigen exemplaar van
het boek ’50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde op Goeree-Overflakkee’. Dit
boek is in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee ontwikkeld door KrachtigBuiten en IVN
Goeree-Overflakkee in samenwerking met Stichting Buitenmakelaar.
Het boek stimuleert kinderen om (meer) buiten te spelen, met een lijst van 50 buitenactiviteiten.
Alle activiteiten kunnen in de buurt worden gedaan. Er zit ook een kaart van de omgeving bij met
ideeën voor plekken om buiten te kunnen spelen.
Heb je een kind in groep 3? Laat je kind het boek gebruiken als inspiratiebron: de buitenwereld op
het eiland biedt zoveel mogelijkheden!
Heb je een kind in groep 4 t/m 8 en wil hij/zij een eigen ’50-dingen’ boek? Het is ook te koop via de
webwinkel www.krachtigbuiten.nl of via een mailtje naar info@krachtigbuiten.nl. We zijn nog in
gesprek met de Landwinkels en andere 50-dingenlocaties om deze boekjes ook daar te verkopen.
Dankzij subsidie en sponsorbijdragen kunnen we het boekje drie jaar lang gratis uitdelen aan groep
3 van de basisscholen op Goeree-Overflakkee.
In het voorjaar van 2019 wordt een speciale 50-dingenDOE dag georganiseerd. KrachtigBuiten en
IVN Goeree-Overflakkee houden jullie hierover op de hoogte.
Voor meer informatie via Petra Wevers, info@krachtigbuiten.nl of Anne Marijke Elema,
amelema@hetnet.nl

