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Nieuwsbrief oktober 2022
Dank U wel.
Dank U wel dat we in een land leven waar vrijheid is.
Waar we naar school mogen, buiten kunnen spelen en met vrienden af kunnen spreken.
Dank U wel dat we mogen weten dat voor U geen situatie te moeilijk is en dat U altijd een uitweg
weet.
Dank U wel dat we erop mogen vertrouwen dat zelfs in de donkerste nacht we mogen weten dat het
licht wordt en dat U bij ons blijft, en met ons meegaat op weg naar het licht.

Klusochtend op 8 oktober.
Afgelopen jaar werden er nestkastjes opgehangen, deurstoppers gemaakt en gemonteerd, haken aan
muren bevestigd, tegels gelegd, oude palen eruit gehaald... en nog veel meer. Een aantal vrijwilligers
hebben die ochtend een klein beetje van hun vrije tijd besteed aan het MFC! Daarvoor nog hartelijk
dank!
Nu, een half jaar later, zijn er nog wat onderhoudsklusjes die de aandacht nodig hebben, daarom
hopen wij nog een aantal vrijwilligers te vinden, die op een gezellige samenwerkingsochtend een
aantal klussen willen oppakken. Vele handen maken licht werk!
Wat moet er gebeuren?
•
•
•
•
•
•
•
•

gesloopte/kapotte nestkastjes vervangen in het bos en op het plein
2 bomen (Dak-platanen) snoeien
slot in een deur monteren
onderhoud bij 2 klimtoestellen (wat doppen en vlonders vervangen)
doorspoelende urinoir herstellen
de stootranden van de trap in de hal opnieuw vastplakken
de bakken van de ringkettingen, opnieuw vastmaken aan de muur
helpen met het verzorgen van lekkernijen, koffie en thee

Ben je een beetje handig? Kun je 8 oktober van 9:30 uur -11:30 uur ons komen helpen met wat
kleine onderhoudsklusjes rondom het MFC? Of zou je iets lekkers voor de hardwerkende vrijwilligers
willen verzorgen? Alle hulp is welkom!
Bij vragen of om jezelf op te geven, stuur Teri Lynn een email of bericht: tlbaker2@gmail.com of bel
0645708074

Beweegwijs
Ook dit jaar gaan we
verder met het spelen op
het plein volgens de
methode van Beweegwijs.
Iedere dinsdag staan er
gekleurde vakken op het
plein getekend waar een
spel gespeeld wordt met
de kinderen. De kinderen
kunnen kiezen uit 3
verschillende vakken. De
kleur van het vak geeft aan
hoe er gespeeld moet
worden in het vak (zie afbeelding). Meester Jim en juf Charlotte bereiden deze lessen voor. We
hopen weer op veel speelplezier!

Jubileum juf Marianne.
Juf Marianne is 25 jaar juf, en dat hebben wij gevierd!! Oh wat was het prachtig. Alle kinderen
stonden mooi verkleed langs de rode loper juf op te wachten. Juf Marianne werd eerst heel mooie
aangekleed, want verkleden is haar hobby. Daarna moest ze op haar eigen Unicorn gaan zitten en
heeft meester Jim haar de school ingetrokken. In school deden we verschillende workshops, maakten
cadeautjes, aten broodjes met een lekker snack en zongen wij ons lied nog een keer voor juf. Juf
Marianne heeft genoten, en wij ook!

Dierendag.
Op 4 oktober is het dierendag. Dat willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan! Alle kinderen mogen
met hun huisdier, of knuffeldier over de rode loper. Dat gaan wij doen om 13.00 uur. Mocht uw kind
een levend dier meenemen, dan vragen wij u te blijven kijken en het dier meteen na afloop weer
mee te nemen naar huis. De knuffeldieren zouden wij graag tot de herfstvakantie op school houden
als dat mag. Deze gebruiken wij nog weer bij het thema van de Kinderboekenweek. (jungledieren zijn
daarvoor het mooist)

Naschoolse activiteiten.

Schoonmaakavond.
Op 1 november houden wij een schoonmaakavond in school. Wij rekenen hierbij op uw hulp! Nadere
informatie volgt en zie ook de kalender in Parro.

Afwezigheid Lidy Tuin.
Onze directeur Lidy Tuin blijft voorlopig nog voor 50% werken. Zij is herstellende van een nekhernia
en is genoodzaakt een stap terug te doen. Ze blijft voor iedereen bereikbaar op haar 06 nummer, of
via Parro.

Kinderboekenweek.
In de week van 5 oktober begint de Kinderboekenweek. Het thema is “Gigagroen”. Ook dit jaar gaan
wij hier weer wat leuks van maken met elkaar. Lezen is erg belangrijk!! En leesplezier is even
belangrijk. Daarom maken we altijd een feestje van deze week.
Woensdag 5 oktober starten wij met alle kinderen samen. Wat we gaan doen is nog een verrassing
voor de kinderen. Op vrijdag 14 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een boekenmarkt.
Alle kinderen mogen dan boeken meenemen om deze te verkopen. De kinderen kunnen dan van
elkaar boeken kopen. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Als uw kind boeken wil
kopen moet hij of zij geld meenemen. Wij willen liever niet dat er meer dan 5 euro meegenomen
wordt. Het is het
handigst als het
geld in
muntstukken
meekomt. Liefst
zo klein mogelijk.
De markt is van
11.00 uur tot
12.00 uur. Wij zien
u graag!

Nieuwe schoolapp PARRO
Inmiddels is de app Parro volop in gebruik. We merken dat het een goed
communicatiemiddel is tussen u en school. Mocht uw kind absent zijn, dan
kunt u dat voortaan via een privé-bericht naar de leerkracht van uw kind
sturen. Zo is zij of hij meteen op de hoogte van de afwezigheid van uw kind.

Broodschool/overblijven
Lijkt het u leuk om als overblijfvrijwilliger een middag in de week
mee te draaien in het overblijfteam tegen een kleine vergoeding,
dan kunt u contact opnemen met Lidy Tuin
lidytuin@cnbswegwijzer.nl /0523-683053. Het overblijven is van
12.00 uur tot 13.00 uur. Voor meer informatie kunt u natuurlijk
altijd even bellen.

Belangrijke data:
datum
03-10-2022
04-10-2022
05-10-2022
08-10-2022
14-10-2022
15-10-2022
23-10-2022
27-10-2022
01-11-2022

activiteiten
Bestuursvergadering
Dierendag
Start Kinderboekenweek/ Dag van de leerkracht
Klusmorgen rondom het MFC
Boekenmarkt
herfstvakantie
Vrije middag onderbouw
Schoonmaakavond

Houd de kalender op de site/Parro regelmatig in de gaten, er kunnen zich altijd wijzigingen
voordoen in de loop van de nieuwsbriefperiode!!!!!
Info voor de nieuwe nieuwsbrief kunt u een week voor de 1e van de maand sturen naar
info@cnbswegwijzer.nl
Info voor het scherm in de hal van Ons Trefpunt, kunt u sturen naar info@cnbswegwijzer.nl. Graag
in jpg, png of pdf formaat aanleveren.
Voor uw reclame op het scherm in de hal van Ons Trefpunt, kunt u contact opnemen met Lidy Tuin,
tel: 0523-683053 of per mail: info@cnbswegwijzer.nl

https://www.facebook.com/cnbswegwijzer/
https://www.cnbswegwijzer.nl/
Gebruikt u onze schoolapp al? Kijk op onze website onder de button ouders, voor de instructie!!

