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Vossenjacht
Fijn dat er gisteren zoveel
ouders en kinderen
meededen aan de
vossenjacht. We hebben er
van genoten en gezien de
vele positieve reacties
stonden wij hierin niet alleen.
Hierbij ook dank aan de
ouderraad voor het lekkere
broodje met knakworst.

Jubileum juf Wilma
Vandaag heeft Wilma
Wennemers samen met
de kinderen van groep 1
en 2 gevierd dat zij al
40 jaar verbonden is aan
het katholieke onderwijs
in Rijssen. De kinderen
hadden een heerlijk
etentje voor haar
gemaakt. In alle groepen
kreeg zij een gerecht
geserveerd.

Juf Wilma had echter ook nog een verrassing voor de kinderen. Zij wilde voor haar zelf geen
groot cadeau, maar in plaats daarvan wilde zij graag een cadeau aan de kinderen geven. Het
werden drie prachtige fietsjes. Wat een verrassing voor onze jongste kinderen!

Ouderbetrokkenheid
We vinden een goed contact tussen ouders en school heel belangrijk. We willen voor
kinderen en ouders een laagdrempelige school zijn. Er is veel ruimte voor overleg. Dit
overleg krijgt ook vorm middels schoolforum en MR bijeenkomsten en de inzet van de
oudervereniging.
In het schoolforum zitten een zestal ouders die onafhankelijk willen meepraten over allerlei
plannen van school. Het geeft ons de gelegenheid van ouders te horen wat zij vinden van de
gang van zaken op school en te polsen over nieuwe plannen. Door corona was het helaas
gedurende lange tijd niet mogelijk een schoolforumbijeenkomst te organiseren. Gelukkig
kan dit nu wel weer en is de eerste bijeenkomst gepland op 26 oktober.
Daarnaast hebben we op 2 november de eerste medezeggenschapsraad (MR) bijeenkomst
van dit schooljaar. In de MR zitten 2 ouders en 2 leerkrachten. De directeur is verplicht
plannen van school aan deze raad voor te leggen. Afhankelijk van de soort plannen heeft de
MR advies- of instemmingsrecht. Tenslotte hebben we nog een oudervereniging. Het
bestuur van de oudervereniging is de ouderraad. De ouderraad helpt ons o.a. bij allerlei
activiteiten (Sinterklaas, kerstviering, carnaval, avondvierdaagse, schoolreisje).

Schoolontbijt
Op woensdag 3 november doen wij weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Deze
ochtend hoeven de kinderen dus niet thuis te ontbijten. We starten deze dag met een
gezond ontbijt en vertellen en leren we de kinderen het belang van gezond ontbijten. Bij dit
Kuierjournaal een extra bijlage met informatie hierover. Daarnaast ontvangt u via Klasbord
voor 3 november nog meer informatie hierover.

Schoolfotograaf
Op vrijdag 5 november komt onze schoolfotograaf ‘Foto Koch’ weer naar onze school om
van uw kind(eren) een mooie foto te maken. Daarnaast worden er ook groepsfoto’s
gemaakt. Uiteraard wordt u daarna weer in de gelegenheid gesteld deze foto’s te bestellen.
Ook hier geldt dat nadere informatie volgt via Klasbord.

Anti-pestweek
In de week van 1 tot 5 november hebben we op school ‘de anti-pestweek’. Het thema is
‘buitengesloten – uitgesloten’. Samen willen we zorgen voor een groepsklimaat waar
iedereen erbij hoort, een plek heeft en zich welkom voelt. Buitensluiten hoort daar niet bij!
Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar in de praktijk valt dat soms tegen. Middels Klasbord zullen
leerkrachten u op de hoogte van houden van activiteiten die in het kader van de
anti-pestweek aandacht krijgen.

Herfstvakantie
Het schooljaar is al weer 8 weken oud. Wat vliegt de tijd. Gestart met de gouden weken.
Daarna onder andere een succesvolle inloopmiddag, een klassenavond voor de ouders van
groep 8, ANWB Streetwise, optreden van de Vuinismannen en uiteraard de Vossenjacht.
Echter het belangrijkste is uiteraard dat uw kind(eren) elke dag weer goed onderwijs krijgt.
Als team zijn we dit schooljaar enthousiast gestart en hebben de afgelopen weken weer
allerlei plannen (op welke wijze onze nieuwe rekenmethode te gebruiken, hoe zorgen we
ervoor dat we voorspelbaar zijn voor kinderen, meer aandacht voor techniek, op welke wijze
kunnen we kinderen met een taalachterstand begeleiden?) gemaakt zodat we ons blijven
ontwikkelen en zorgen voor onderwijs dat aansluit bij de behoeften van onze kinderen, de
ouders en de maatschappij waarin wij leven.
Fijn dat we nu een weekje vakantie krijgen. Even afstand nemen van school en de accu weer
opladen. We wensen u en de kinderen een fijne herfstvakantie toe en tot maandag
25 oktober.

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 5 november

