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Oudergesprekken
Dit schooljaar zijn we gestart met het voeren van oudergesprekken waarbij we de inbreng van de
ouders en de kinderen (van de bovenbouw) als uitgangspunt voor het gesprek genomen hebben.
Op deze wijze trachten we samen op een lijn te komen en goed aan te kunnen sluiten bij de
verwachtingen van de leerlingen en de ouders.
We hebben gemerkt dat er bij het inplannen van de gesprekken in de afstemming iets niet goed
gegaan is. Dit vinden we vervelend. Hier houden we de volgende keer rekening mee. Wel zullen
er ook weer gesprekken deels op de middagen ingepland worden. Dit doen we om te voorkomen
dat leerkrachten 4 avonden in de week op school moeten blijven voor het voeren van de
gesprekken.

De Caritas schoenendoosactie gaat weer van start!
Caritas Achterhoek organiseert jaarlijks de schoenendoosactie. Dit project houdt in
dat schoenendozen door schoolkinderen in Nederland worden gevuld en versierd,
voor kinderen in weeshuizen, ziekenhuizen en scholen in Roemenië.
We brengen de dozen er voor 5 December naar toe, want daar kent men ook het Sinterklaas
feest, alleen krijgen de meeste kinderen helaas geen cadeautje.
De scholen die wij bezoeken liggen op het platte land waar het ook anno 2017 nog steeds bittere
armoe is.
In de dorpen Cebza, Ghilad, Obad, Macedonia, Gad, Liebling, Deta en Nitchedorf zijn er voor
velen nog steeds geen basisvoorzieningen, waardoor met name kinderen en bejaarden zijn het
meest getroffen worden.
Ook de kinderen in de zieken- en weeshuizen van Timisoara, Marilla, Oravita en Peciu
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bezoeken wij. Wij brengen de dozen persoonlijk naar de kinderen op de scholen, weeshuizen en
ziekenhuizen. Zie ook: http://www.caritas-achterhoek.nl/
Hieronder zie je een lijst met ideeën waarmee een schoenendoos gevuld kan worden:
Pennen, stiften, (kleur)potloden, schriften, schrijfpapier, puntenslijper, liniaal, vouwblaadjes,
Gekleurd papier, kleurplaten, puzzels, plakband, schaartje, stickers, klein speelgoed (niet meer
dan 3 stuks per doos), zeep, kam, borstel, washandje, tandenborstel, tandpasta, handdoek,
doucheschuim, een kleine warme fleecedeken of plaid, drankjes zonder prik, verpakt snoep,
koekjes, chips, chocolade, kauwgom.
Tips:
 Het is leuk als je de doos mooi versiert met een tekening en eventueel een briefje of kaart
met je eigen foto, naam en adres erbij doet. Wie weet krijg je ooit een reactie.
 Speelgoed waar een batterij voor nodig is, is niet zo handig. De meeste kinderen kunnen
geen nieuwe batterij kopen als ze leeg zijn.
 Speelgoed, schrijf- en knutselmateriaal hoeft niet nieuw te zijn, als het maar bruikbaar,
heel en schoon is.
EN……. De dozen graag goed dichtplakken!
De dozen worden in week 46 (week van 13 november) weer opgehaald op school!!

Kleedjesmarkt
Op 12 oktober organiseren we tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek een
kleedjes(boeken)markt.
De kleedjesmarkt start om 14.00 uur en eindigt om 14.30 uur.
Op deze dag neem je de te verkopen boeken en een kleed mee. Het is de bedoeling dat de
leerlingen van groep 1 t/m 4 onder begeleiding van de ouders/opa’s/oma’s/oudere broer of zus
boekjes en of/strips kopen /verkopen. De groepen 5 t/m 8 mogen zelf hun boeken kopen/
verkopen. Natuurlijk mag u hierbij aanwezig zijn als u dat prettig vindt. Er mogen alleen
kinderboeken verkocht worden. Dit kunnen boeken uit alle categorieën zijn zoals informatief,
prentenboeken, stripboeken, gedichtenbundels e.d. Vereiste is uiteraard wel dat de boeken nog
in redelijk goede staat en compleet zijn.
De prijs van de boeken mag maximaal € 0.50 zijn. De kinderen mogen niet meer dan voor € 2.00
kopen. Zo kan iedereen “nieuwe” boeken aanschaffen Het is handig als je van tevoren een prijsje
op de boeken plakt en voor wat wisselgeld zorgt. Bij droog weer wordt de kleedjesmarkt buiten
gehouden. Is het regenachtig dan leggen we de kleedjes met boeken in school. We wensen alle
kinderen veel plezier met het lezen van de nieuwe boeken!
Tijdens deze kleedjesmarkt op 12 oktober maken we om 14.00 uur ook bekend wie de leukste,
grappigste, origineelste foto heeft ingezonden van de kanjerposteractie met de meeste likes
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5 oktober stakingsdag

Morgen, 5 oktober is de school dicht. De leerkrachten staken en geven dus geen les.
De leerkrachten staken voor een beter salaris en en vermindering van de werkdruk. In den Haag
wordt een stakingsbijeenkomst georganiseerd. Vanuit Doetinchem vertrekken er bussen naar
het Zuiderplein in Den Haag. We stellen het zeer op prijs dat we van veel ouders positieve
reacties gekregen hebben over deze actie.

Belangrijke data

5 oktober stakingsdag
16 oktober t/m 20 oktober Herfstvakantie

12 oktober Kleedjesmarkt 14.00-14.30 uur

Denk aan Caritas schoenendoosactie, inleveren
vóór 13 november!

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 25 oktober
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