NIEUWSBRIEF 30 november 2018

Rapport inspectie
Op 10 september hebben we inspectiebezoek gehad. We kregen mooie
complimenten over ons onderwijs en de schoolontwikkeling. Ook
kregen we een aantal ontwikkelpunten mee voor de komende periode.
Alles staat beschreven in het inspectierapport. Het definitieve rapport
kunt u hier lezen.

Kerst
Op donderdag 20 December willen wij graag met de kinderen het
kerstfeest vieren. Dit zullen we ’s morgens onder schooltijd doen. Deze
viering wordt in de eigen klas gehouden.
Voor alle kinderen is er de hele dag school tot 14.15 u.
Op deze avond gaan we, in samenwerking met de OWG, een kerstfair
organiseren. Deze komt in de plaats van de Lentefair. De
voorbereidingen zijn al in volle gang. De fair wordt gehouden van
16.30 – ongeveer 19.00 u.
Er komen o.a. kramen met heerlijke versnaperingen, er worden
workshops gegeven, u kunt op de foto met het hele gezin en er komt
een gezellige hoek waar u heerlijk iets kunt eten en drinken dus u hoeft
thuis niet te eten!
Alle kinderen hebben deze avond een optreden met hun eigen groep
op een echt podium. Ook zullen enkele kinderen een eigen optreden
verzorgen.
Natuurlijk hebben we hiervoor ook nog hulp nodig.
Dus:

Bent u creatief

Kunt u koken/ bakken

Bent u handig

Heeft u goede ideeën

Wilt u gewoon gezellig meehelpen
Dan kunt u zich opgeven bij de dames van de OWG.
Wij kunnen uw hulp heel goed gebruiken.
Wij hopen op een gezellige dag en avond en nadere informatie volgt
t.z.t.
Een hartelijke kerstgroet,
De OWG en de kerstcommissie.

Speelveld
Onlangs heeft u een brief ontvangen over het speelveld achter
de school (zie bijlage). De vraag was of u foto’s hebt waaruit
blijkt dat het veld al langere tijd gebruikt wordt voor
(sport)activiteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om foto’s van
Koninginnedag. Met name van voor 2005. Inmiddels hebben
we al verschillende foto’s ontvangen. Bedankt daarvoor. Mocht
u nog foto’s hebben, dan houden we ons aanbevolen. U mag ze
ook mailen naar avandennoort@looschool.nl

Afwezigheid juf Ina
De afwezigheid van juf Ina duurt helaas langer dan gedacht. Juf
Ina zal voorlopig haar werkzaamheden nog niet hervatten. De
interim directeur, dhr. Paul van Lummel, zal ook na de
kerstvakantie nog werkzaam zijn op school. U kunt bij hem
binnenlopen of mailen naar LInterim@looschool.nl Verder
blijven juf Willeke Bos en meester Anne van den Noort
aanspreekpunt voor de lopende zaken. We wensen juf Ina een
spoedig herstel toe.
Als u juf Ina een kaartje wilt sturen, kan dat. We hangen haar
adres op bij de hoofdingang.

Schooljournaal
Buitenschoolsnieuws
Goed Bezig
Hier vindt u de laatste nieuwsbrief van Goed
Bezig. Hierin staat o.a. het aanbod voor de
komende periode.
Aanpassing tijden schaatslessen aan
continurooster
In het aanbod van de Goed Bezig schaatslessen
was dit jaar geen rekening gehouden met de
nieuwe tijden van het continurooster op onze
school. Ze hebben een aanpassing kunnen doen
zodat de bus om 14:30 uur vertrekt vanuit
Oldebroek (tijd op bijgevoegde flyer is
vertrektijd uit Wezep). We hopen dat jullie zo
ook deel gaan nemen aan de schaatslessen.
Voor meer informatie en inschrijven klik hier.

Speeltuin de Speelbus
Zoals jullie vast wel weten hebben wij een
speeltuin op ‘t Loo waar kinderen heerlijk
kunnen spelen (De Speelbus). De
speeltuinvereniging organiseert elk jaar leuke
dingen voor hun leden. In de maanden
november, december, januari, maart en april is
er 1x in de maand een knutselmiddag op
woensdag in ‘t Grinthuus. De middag begint om
14.30 (gelijk uit school, wij zorgen voor
drinken en iets lekkers) en duurt tot 16.00 uur.
•In december komt Sinterklaas met zijn Pieten
op bezoek.
•In de voorjaarsvakantie is er een kinderbingo.
•In september organiseren wij een
nazomerfeest in de speeltuin.
Een lidmaatschap kost per gezin 10 euro per
jaar.
1x in de 14 dagen is er op woensdagavond
bingo in ‘t Grinthuus. Deze bingo wordt
georganiseerd door De Speelbus. De opbrengst
van deze avonden zorgen ervoor dat wij de
kosten laag kunnen houden voor onze leden.
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers om
te helpen bij de bingo (koffie
schenken/frituren). Wil je af en toe eens
helpen dan kun je het melden aan Corrie Koele
(Middenweg 3, ’t Loo) of aan Colinda Bastiaan
06-13308555.
Wilt u meer informatie over De Speelbus dan
kunt u contact opnemen met Mieke Mulder
(0525-631633 of 06-43008943) Gerrie
Bruynes, Annelies van Stee, Colinda Bastiaan,
Petra Aalderink of Anita Smit.

Kerstkaartenactie Welkom
Net als voorgaande jaren is er weer een
kerstkaartenbezorgingsactie. De postbus
staat vanaf 7 december op school.
In de bijlage treft u verdere informatie
aan.

Marlies van Boven, Gerjan Morren en Jens
van Hattem zijn bij juf Maria in groep 1/2
gekomen. Van harte welkom op school.
We wensen jullie een hele fijne tijd toe!

Schoolfruit
Van 13 november t/m 20 april krijgen de
kinderen op school gratis drie stuks
groente en fruit per week. Onze school
doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit!
Het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma is een initiatief van
de Europese Unie, het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland en het Steunpunt
Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het
programma wordt ondersteund door het
Voedingscentrum. De groente- en
fruitverstrekkingen worden gefinancierd
door de Europese Unie. Er zijn voor de
school en de ouders géén kosten
verbonden aan het programma. U kunt
hierover meer lezen op
www.euschoolfruit.nl
Op woensdag, donderdag en vrijdag
krijgen de kinderen fruit of groente. Het
eerste fruit is inmiddels geleverd. U
wordt wekelijks op de hoogte gehouden
over het fruit van de week. Nu komt het
soms voor dat kinderen allergisch zijn
voor bepaald fruit of dat ze iets niet
lusten. In die gevallen vragen we u of u
de kinderen op die dag zelf fruit mee wilt
geven wat ze wel lusten of waar ze niet
allergisch voor zijn. Een gezonde, liefst
bruine boterham met gezond beleg mag
ook. Ook willen we u vragen of u uw
kind(eren) op woensdag, donderdag en
vrijdag geen koekje o.i.d. mee wilt
geven.
Alvast hartelijk bedankt.
Samen voor de Gezonde School!

Beste ouders/ verzorgers,
Mijn naam is Ankie Masaki, ik ben 17 jaar en
woon in Oldebroek.
Ik zit op het Deltion College en ik volg de
opleiding onderwijsassistente.
Dit is tevens mijn eerste leerjaar.
Dit schooljaar kom ik iedere maandag stage
lopen in groep 3. Vanaf 19 november tot 8 juli
bij juf Geralde. Ik loop 14 januari t/m 20
januari en 10 juli t/m 16 juni een hele week
stage.
Kinderen helpen en stimuleren in hun
ontwikkeling spreekt mij erg aan.
Mijn hobby’s zijn; dansen, oppassen op mijn
nichtjes en neefje en gezellig bezig zijn met
vrienden en familie.
Groetjes, Ankie

AGENDA
5 december
6 december
20 december
21 december

Sinterklaas
9.00 uur inloopspreekuur CJG
Kerstviering
Studiedag – kinderen vrij

