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Kalender en belangrijke informatie voor de komende periode:
● Maandag 8 oktober, opening Kinderboekenweek.
● Vrijdag 12 oktober, boekenmarkt van 12.00 uur tot 13.00 uur in de speelzaal.
● Maandag 15 oktober, GMR vergadering.
● Vrijdag 19 oktober, obstaclerun, actie Lombok.
● Vrijdag 19 oktober, springkussen op het plein i.v.m. 40-jr jubileum juf Tea.
● Week 43, herfstvakantie.
● Maandag 29 oktober, studiedag, school gesloten.
● Voor 1 november, vrijwillige ouderbijdrage.
● Donderdag 1 november, bezoek Rijksmuseum gr 7b en 8 (herkansing).
● Vrijdag 19 november, rapporten mee.
● Week 46, rapportgesprekken.
● Woensdag 14 november, voorleeswedstrijd.
Vrijwillige ouderbijdrage
Wij willen u verzoeken de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar over te maken op
rekeningnummer: NL 97 RABO 0115 5596 47 t.n.v. OBS J.C. van Gent o.v.v. naam+groep van uw
kind(-eren). De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt 26 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 voor 1 november te voldoen.
Inschrijving 4-jarigen
Graag hebben wij duidelijkheid over de instroom van de te verwachten kleuters voor de komende
tijd. Wordt uw kind in de komende maanden óf in 2019 vier, dan schrijven wij uw kind graag alvast in.
Loopt u even binnen in de directiekamer voor een inschrijfformulier. Heeft u in uw omgeving een
gezin met kind(-eren) die nog geen school hebben gekozen, maakt u hen dan graag opmerkzaam op
de mogelijkheid tot het maken van een afspraak voor een oriëntatiegesprek. Graag laten wij zien hoe
wij onderwijs vormgeven en betrokken zijn bij onze leerlingen.
Kinderboekenweek
Maandag 8 oktober a.s. vindt de opening van de Kinderboekenweek plaats op het schoolplein. Komt
u ook kijken om 8.30 uur?
Aan de Kinderboekenweek is een actie gekoppeld van de Bruna (in Middelharnis Dekker - van
Esbroek): “Sparen voor je schoolbieb”. Levert u daarom de kassabon van gekochte boeken tussen 3
t/m 14 oktober in bij juf Mieke.
De school ontvangt dan een bijdrage van 20% hieruit, wij schaffen daar nieuwe boeken van aan.
Denkt u ook nog aan het bezoeken van de
boekenmarkt op vrijdag 12 oktober a.s. (12 - 13
uur speelzaal)!

Actie Samen Sparen met de buurt
Lekker bewegen en buiten spelen draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Het team van de JC
van Gent school wil het buitenspelen op het schoolplein stimuleren met mooie en uitdagende
materialen. Extra speelmaterialen zorgen ervoor dat kinderen optimaal hun fantasie kwijt kunnen en
op verschillende manier kunnen bewegen. Komt u ook in beweging voor onze kinderen? Tot en met
31 december kunt u met ons mee sparen voor mooie buitenspeelmaterialen bij onder andere de
Albert Heijn Middelharnis, (Gedempt Kanaal 99). Simpelweg door uw air miles aan onze school te
doneren. Wij en de kinderen rekenen op u!
J.C. van Gent spaart voor Buitenspeelmateriaal basisschool! Spaart u ook mee met uw Air Miles?
Meer info: https://www.airmiles.nl/amsp/jcvangent

Obstacle run, actie Lombok
Zoals eerder bericht organiseert de school een obstaclerun. De sponsorformulieren zijn deze week
door de leerkrachten aan de leerlingen meegegeven. Het is nog steeds erg onrustig in Indonesië. Na
de Tsunami bij Sulawesi hebben er ook nog meerdere aardbevingen in het gebied plaatsgevonden.
Deze week reist de directeur-bestuurder Pieter Verbrugh van SOPOGO (ons bestuur) af naar Lombok.
Hij zal de komende week zich inzetten op het eiland Lombok om de de plaatselijke bevolking te
voorzien van praktische hulp. Inmiddels is er via de andere SOPOGO scholen ook al een aardig bedrag
opgehaald! De teller staat inmiddels op 15000,= euro. Wij hopen vanuit de JC ook hier een steentje
aan te kunnen bijdragen. We hebben onze directeur-bestuurder uitgenodigd om vrijdag 19 oktober
de kinderen op school te vertellen over zijn ervaringen in het gebied.
Hieronder ziet u nogmaals het schema voor vrijdag 19 oktober - obstacle run t.b.v. actie Lombok
Groep:
Locatie:
Tijd:
kleuters
gymzaal
8.45 u - 9.15 u (gr 1-2a)
9.15 u - 9.45 u (gr 1-2b)
3 en 4
veld
10.00 u - 11.00 u
4/5 en 5

veld

11.00 u - 12.00 u

groepen 6

veld

13.00 u - 14.00 u

groepen 7 en 8

veld

14.00 u - 15.00 u

Komt u de leerlingen/uw kind(-eren) ook aanmoedigen! Het sportveld vindt u aan het einde van de
Molenlaan naar rechts, veld ligt aan de linkerzijde.
In de hal bij de directiekamer staat inmiddels de bus waarin u uw statiegeldbonnen in kunt leveren.
Ook hiermee hopen wij een behoorlijk bedrag op te halen voor de actie Lombok.
Springkussen op plein i.v.m. jubileum juf Tea - 40 jaar in het onderwijs
Ook op vrijdag 19 oktober kunnen alle leerlingen genieten van
een half uur springen op een groot springkussen. Deze zal
geplaatst worden op het plein. Het springkussen is een cadeau
van juf Tea aan alle leerlingen. Zij is binnenkort namelijk 40 jaar
werkzaam in het onderwijs. Er is een schema gemaakt voor alle

groepen, leerkrachten zijn op de hoogte. Groep 6b sluit de dag om 15.30 uur af op het kussen, zij zijn
daarom die dag iets later thuis.
Voorleeswedstijd, woensdag 14 november
Het is weer bijna kinderboekenweek.... en daaraan gekoppeld hebben we ook altijd een
Voorleeswedstrijd! Voorlezen is natuurlijk heel erg leuk en daarom willen we dit altijd stimuleren met
de Voorleeswedstrijd. In de kinderboekenweek mogen de kinderen van de groepen 7 en 8 zich
opgeven, zij maken dan kans om schoolwinnaar te worden. Daarna volgt nog een eilandelijke ronde!
Ook de kinderen van groep 4 t/m 6 kunnen zich opgeven, zij houden dan een voorleeswedstrijd in de
klas.
We hopen natuurlijk dat we veel kandidaten hebben! Heel veel leesplezier!
Talentenjacht/Playbackshow
Ieder jaar rond de herfstvakantie hebben we normaal gesproken onze super leuke, spannende en
verrassende talentenshow: Van Gent got's Talent! Door een aantal andere activiteiten vindt de
talentenshow dit jaar niet op 19 oktober plaats.... maar later in dit schooljaar. Dus niet getreurd want
het is alleen maar uitstel! We hebben bedacht om de talentenjacht te koppelen aan de
voorjaarsvakantie met als thema: Carnaval!!! Voor degene die al aan het oefenen waren: vooral
doorgaan, dan zit je act er waanzinnig goed in!
Veel plezier op 19 oktober met de andere activiteiten!
Groetjes van de Talentenjacht commissie ;-)
Inloggegevens fotoalbum
Sinds kort kunt u ons fotoalbum alleen bezoeken als u de volgende inloggegevens gebruikt.

Ontruimingsoefening gehouden
Afgelopen dinsdagochtend hebben wij een ontruimingsoefening gehouden. De kinderen konden het
gebouw snel en rustig verlaten, ook Kibeo deed mee aan de oefening. De geconstateerde
aandachtspunten nemen wij mee in het vluchtplan en de volgende oefening.
Korfbaltoernooi 19 september jl.- verslag van Kim Winkels
Woensdag 19 september 2018, het was prachtig weer en we hadden 4 hele enthousiaste teams
kinderen die zin hadden om een middag te gaan korfballen.
We begonnen om 13:00 uur met de eerste wedstrijden. Nog een beetje onwennig werden de eerste
ballen gegooid maar de doelpunten volgden al snel!
Voor de jongste kinderen was er tussendoor nog een parcours en wat spelletjes om te doen.
Maar vooral de wedstrijden vielen in de smaak. Helaas zijn niet alle teams in de prijzen gevallen maar
heeft wel iedereen een super leuke en gezellige middag gehad. Met dank aan de ouders die allemaal
hebben geholpen! Super fijn dat jullie er waren!!!
Mocht u zoon/dochter nou interesse hebben voor de korfbalsport, hij/zij is altijd welkom om een
paar keer mee te trainen om te kijken of hij/zij het echt leuk vind en lid wil worden!
Volgend jaar is het toernooi natuurlijk weer, het is dan waarschijnlijk op woensdag 18 september
2019. Schrijven jullie hem alvast in je agenda?

LET OP: De herfstvakantie duurt een dag langer voor onze leerlingen. Maandag 29 oktober is de
school nog gesloten i.v.m. de studiedag van het team.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Sanne Wensink
Voor het gemak vermelden wij hierbij de vakanties en vrije dagen:
Schoolvakantie en vrije dagen:
●

Maandag 22-10-2018 t/m vrijdag 26-10-2018

Herfstvakantie

●

Maandag 29-10-2018

Studiedag team, school gesloten

●

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

Ingekomen post bibliotheek
Kinderboekenweek 2018
Het is nu echt bijna zo ver! De Kinderboekenweek 2018 met als thema
VRIENDSCHAP, KOM ERBIJ! Wij staan te trappelen om de groepsbezoeken op
de scholen te doen.
TIP Tijdens de Kinderboekenweek worden kinderen (4 t/m 12 jaar) gratis lid
van de bieb!
In Hellevoetsluis, Brielle en Middelharnis wordt de Kinderboekenweek feestelijk afgesloten met leuke
activiteiten in de herfstvakantie. Zo kun je bijvoorbeeld een vriendschapsarmbandje maken,
aanschuiven bij boekensushi, het grote memoriespel spelen en misschien durf je het wel aan om mee
te doen met de “jelly bean boozled challenge”... Hilarisch! Kom gezellig meedansen met “Kom erbij”,
hét Kinderboekenweek lied 2018.
Van 09.30 tot 12.00 uur in de drie grote bibliotheekvestigingen. De activiteiten zijn gratis en
aanmelden voor de activiteiten is niet nodig.
Hellevoetsluis (Cultuurhuis Nieuwe Veste)
Woensdag 24 oktober van 09.30 tot 12.00

Brielle (Sport- en Cultuurhuis DukdalfBRES)
Vrijdag 26 oktober van 09.30 tot 12.00
Middelharnis
Donderdag 25 oktober van 09.30 tot 12.00
Mama-Café
De scholen zijn weer begonnen, dus het is weer de hoogste tijd voor wat mama’s onder elkaar:
quality-time! Onder het genot van een kopje koffie of thee wisselen we onze ervaringen uit op het
gebied van opvoeding. Ook is er altijd een deskundige aanwezig voor het beantwoorden van vragen
en het geven van tips. Schuif gezellig aan op 10 oktober in Cultuurhuis Nieuwe Veste in Hellevoetsluis
of op 31 oktober in Oostvoorne.
Nationale Voorleesdagen
Het duurt nog even, 23 januari om precies te zijn, maar we kunnen er niet vroeg genoeg bij zijn. De
Nationale Voorleesdagen.
Dit jaar staat het
prentenboek “Een huis voor
Harry” centraal. Op 21 november
Kunnen de leerkrachten alvast inspiratie opdoen tijdens de NVD Kick-off!
Wij zoeken gezinnen voor de VoorleesExpress: hulp nodig bij het lezen thuis? Werken aan
woordenschat? Kinderen tussen 2 en 8 jaar oud komen in aanmerkingen voor het project: 20 weken
lang een voorlezer aan huis! Meer info of inschrijven: voorleesexpress@bzhd.nl

