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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Eind van de week is het alweer herfstvakantie.
Op maandag 29 oktober staat de deur weer
wagenwijd open om de tweede periode te starten.
De meeste kinderen hebben hun eerste weken in
de 3-jarige groepen ervaren (op de kinderen van
Buitelgans, Krullevaar en Malmok na).
We hebben een ouderavond gepland op 15
november. Daarin willen we met u de ervaringen,
die we tot nu toe hebben met deze verandering, delen en samen nagaan wat uw beeld is van ingezette koers.
Op deze avond zullen we o.a. filmopnames tonen hoe het in de stamgroep eraan toegaat. Na de herfstvakantie
zullen we wat opnames maken die strikt voor intern gebruik zijn t.b.v. deze ouderavond.
Voetpaden in het park.
We hebben een prachtig park rondom de school.
Een park met voetpaden. Deze voetpaden worden soms ook
gebruikt als fietspad.
Doordat veel mensen deze paden als fietspad benutten lijkt het
voor velen een gewoonte te zijn geworden.
Ik verzoek u om deze paden ook echt als voetpad te gebruiken.
Door het fietsen en lopen op dat voetpad ontstaan soms
gevaarlijke situaties.
En, het is fijn als wij, als volwassenen, in ieder geval het goede
voorbeeld geven aan de kinderen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!!
Hartelijke groet,
Anke de Graaf
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De agenda
Agenda 2018-2019 – komende weken
Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober
Herfstvakantie
Maandag 29 oktober 8:45-9:15 uur
Luizencontrole
Maandag 29 oktober
GGD onderzoek groep 7
Dinsdag 30 oktober 8:45-9:15 uur
Thema opening
Dinsdag 30 oktober
GGD onderzoek groep 7
Donderdag 1 november
GGD onderzoek groep 7
Donderdag 1 november
Infoavond schoolkeuze groep 8
Donderdag 1 november
Start Nederland lees junior (bovenbouw) t/m 30/11
Maandag 5 november
GGD onderzoek groep 7
Dinsdag 6 november
GGD onderzoek groep 7
Dinsdag 6 november 17:30-18:30 uur
Kijkavond TB/BB
Woensdag 7 november
GGD onderzoek kinderen geboren 2013
Donderdag 15 november 14:30-15:15 uur
Thema sluiting
Donderdag 15 november 20:00-21:30 uur
Ouderavond Jenaplan
Vrijdag 16 november
Versieren Sint
De complete agenda is te vinden in een google kalender via agenda.

Kinderboekenweek
Harmen van Straaten was vrijdag 12 oktober bij groep 1, 2 en 3. Hij
heeft voorgelezen, getekend met de kinderen en heeft ook nog
boeken gesigneerd.
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Jumbo sparen voor onze school
Er kan bij de Jumbo weer gespaard worden voor school!
’t Startnest heeft zich daarvoor ingeschreven en we hopen dat er een
heleboel mensen met ons meesparen.
Het geld wat we mogen ontvangen, willen wij besteden aan nieuwe
buitenspeelmaterialen. Mocht het een
fantastisch hoog bedrag worden dan willen we nieuwe toestellen
aanschaffen voor op ons schoolplein.
Bij elke 10 euro ontvangt u een schoolpunt.
De punten kunnen op de volgende manier aan onze school gegeven worden:
 Via de app: Jumbo sparen voor je school
 Via de website: www.jumbosparenvoorjeschool.nl
 Of wanneer je de school inloopt staat daar een display, waarin de kaartjes ook gestopt mogen worden.
Alvast bedankt voor het sparen!
Namens de kinderen en het team van ’t Startnest

Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo allemaal,
De laatste week van thema knuffels gaat in, wat hebben
we hier van genoten. Dansen met je knuffel, oefenen
met hoofd, schouders, knie en teen.
En na de vakantie starten wij met thema reuzen en
kabouters.
Wij wensen jullie allemaal een gezellige herfstvakantie.
Tot na de herfstvakantie.
Solidoe ‘t Overstapje,
Danielle, Helene en Mariëlle
’t Overstapje in de Scheg!
Bij ’t Overstapje vangen we kinderen op van 2 tot 4 jaar.
De openingstijden zijn van 8.00 – 13.00 uur.
Meer informatie via www.solidoe.nl.
U kunt ons volgen op Facebook (PO Zijdelwaard)
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