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September 2018
BINGO
In de kalender staat op 5 oktober een Bingo gepland. Vanwege organisatorische redenen is besloten
om deze te verplaatsen naar vrijdag 15 februari. Noteer dus in uw agenda: vrijdagavond 15 februari
Winter-Bingo op De Horst!
Thema: Vriendschap
Vorige week maandag zijn wij gestart met ons nieuwe thema ‘Vriendschap’. Dit thema is gekoppeld
aan de naderende Kinderboekenweek die van 3 t/m 14 oktober staat gepland.
Het thema van de Kinderboekenweek 2018 is Vriendschap. Het motto is Kom erbij! Vriendschap is
een heel breed thema, maar wel een thema dat een bijzonder onderwerp aanspreekt. Iedereen is op
zoek naar vriendschappen, mensen bij wie je je veilig voelt, kinderen met wie je graag speelt. Het is
een persoonlijke band tussen mensen die elkaar vertrouwen. Tijdens de thema-opening hebben een
aantal leerkrachten en kinderen dit thema d.m.v. een toneelstuk geopend. Izzi ijsbeer en Ella Ezel
leerden de dieren in het bos en uiteindelijk ook de Koning en zijn volk verschillende hartenwensen.
Deze hartenwensen zorgden ervoor dat ze gelukkig werden. De hartenwensen die uitgesproken
werden:
•
•
•

Ik wens dat wij allemaal bij elkaar horen
Ik wens dat we allemaal aardig zijn voor elkaar
Ik wens dat wij elkaar allemaal helpen, dan zal het veel makkelijker gaan

De komende weken zullen wij dit thema in de verschillende groepen en ateliers verder uitwerken.
Tijdens de themasluiting op vrijdag 12 oktober laten de kinderen elkaar zien wat ze hebben
geleerd/gedaan.
Koningsspelen
Op vrijdag 19 april staan de Koningsspelen gepland. Op deze dag gaan onze bovenbouwgroepen
wederom sporten met al hun leeftijdsgenoten uit Groesbeek op de Treffers-velden. De
onderbouwgroepen vieren hun eigen Koningsspelen op het DVSG-veld.
In de kalender staat dit vakje groen gekleurd, maar de kinderen zijn deze dag NIET vrij!
Schoolfotograaf
Maandag 22 oktober komt de schoolfotograaf.
Tip: Trek uw kind(eren) leuke gekleurde kleding aan…dit geeft altijd een mooi resultaat.
Wij zijn op zoek naar 2 ouders die deze dag de schoolfotograaf willen helpen (kinderen halen uit de
groepen etc). Zij krijgen korting op de webbestelling van hun eigen kind. Mocht u hier interesse in
hebben dan horen wij dit graag via het volgende mailadres lotte.vanroosmalen@bs-opdehorst.nl .

Spelletjesdag / uitstapje
Helaas kon de spelletjesdag niet doorgaan, maar toch willen we dit nog op een andere manier in
gaan halen. Samen met de ouderraad zijn we aan het kijken naar een leuk alternatief. U hoort hier
binnenkort meer over, maar hoogstwaarschijnlijk zal dit plaatsvinden in de maand juni.
Bibliotheek op school
Iedere dinsdag of woensdag gaan de kinderen boeken halen in de bibliotheek van onze school. De
kinderen halen 1 á 2 leesboeken die zij maximaal twee weken mee naar huis toe mogen nemen om
thuis zelf of met iemand anders te lezen. Pas wanneer ze hun boeken weer hebben ingeleverd,
mogen zij weer nieuwe boeken uit gaan zoeken. Zo houden we overzicht over wat wel/niet is
uitgeleend. Om de boeken netjes te vervoeren vragen wij de kinderen om een biebtas mee te
nemen.
Uitnodigingen kinderfeest
Wanneer een kind jarig is vieren we op school natuurlijk feest en maken we er samen een fijne en
feestelijke dag van. De meeste kinderen vieren ook thuis nog een kinderfeest. Hartstikke leuk voor
het jarige kind en alle kinderen die worden uitgenodigd.
Om vervelende situaties te voorkomen hebben wij jaren geleden besloten dat de uitnodigingen voor
verjaardagsfeestjes niet in de klas worden uitgedeeld, tenzij alle kinderen een uitnodiging ontvangen.
Sjors Sportief
Sinds vorig schooljaar is de gemeente Berg en Dal van start gegaan met het leuke en kindvriendelijke
sportstimuleringsprogramma ‘Sjors Sportief’. Sjors Sportief richt zich op de leerlingen van de
basisschool. Sjors sportief nodigt kinderen uit om kennis te maken met sportieve activiteiten zonder
meteen lid te hoeven worden van een club. Alle activiteiten en de verengingen staan vermeld in een
kleurrijk en aantrekkelijk boekje. Dit boekje wordt op 3 oktober uitgedeeld op school. U kunt uw
kind(eren) vervolgens digitaal aanmelden voor de verschillende activiteiten.
Nieuws van de BSO
Elke 2de week van de maand vindt er een challenge plaats op de BSO.
Dit jaar hebben we een poster gekregen, waarop 12 verschillende challenge opdrachten
staan. Elke 2de week van de maand kiezen we zelf welke challenge wij gaan volbrengen.
Deze maand hebben de kinderen stenen geschilderd en daarmee een eigen verhaal gemaakt.
Op de poster plakken we een sticker op het plaatje van de challenge die we al gedaan hebben. Aan
het eind van dit schooljaar moeten alle challenge opdrachten voltooid zijn. De kinderen zijn
dolenthousiast…

Klassenouders
De klassenouders zijn bijna allemaal bekend :
Groep ½ a Marlijn / Selma
Groep ½ b Yvonne / Selma
Groep 3 Francien
Groep 4 Eelke / Ramona
Groep 5/6 Lisette / Frans
Groep 6/7 Lotte
Groep 7/8 Roel

?
?
Solena Speet (Lott)
Jara Kersten (Siem)
Desiree Jansen (Finlay)
Chester Jansen (Finlay)
Anke Janssen (Ben)
Judith Arens (Noor)
?
?
Sonja van Duinhoven (Casper)
?
Sariena Peters (Niek)
Ingrid Wellens (Thom)
Martijn Schmiermann (Jos)

Zoals u ziet zijn we nog op zoek naar klassenouders voor de groepen 1/2 A, 5/6 en nog één in 6/7.
We horen graag wie dit zou willen doen.
Heel wat jaren geleden is de taak van de klassenouder op school in het leven geroepen. Samen zijn er
een aantal taken geformuleerd waaraan de klassenouders moesten voldoen. In goed overleg is toen
afgesproken om aan de ouders een bijdrage van 3 euro per kind te vragen. Van deze 3 euro kunnen
alle zaken in een schooljaar gerealiseerd worden (verjaardagscadeau, afscheidscadeau , huwelijk,
geboorte, etc, etc.). Deze bijdrage zorgt ervoor dat lief en leed samen gedragen wordt. Mocht aan
het eind van het schooljaar geld over zijn, dan geven wij dat door aan de klassenouders van volgend
schooljaar.
Dus het vriendelijke verzoek om €3,- in te leveren bij één van de klassenouders van uw kind(eren).

Met vriendelijke groet,
Team ‘Op De Horst’

