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Agenda:




5 oktober dag van de leraar
Vrijdag 11 oktober crea ochtend
Week 42 herfstvakantie

Personele bezetting
De brief met daarin de beschrijving van beide scholen over personele veranderingen was
niet voor iedereen even prettig om te lezen, omdat er ook veel informatie over Renkum in
stond.
Voor Wolfheze betekent het dat er uitbreiding is gekomen in IB tijd, waarin begeleiding van
stagiaires en startende leerkrachten is opgenomen.
Vanaf 18 november zal juf Linda op woensdag ambulant komen te werken in Wolfheze,
binnen deze uren zal de opstart van de verbredingsgroep worden gerealiseerd.
In de tussentijd heeft juf Cindy aangegeven te willen stoppen op de Beatrixschool in
Wolfheze. Zij is al jaren een vaste pooler, waardoor zij in verschillende klassen en scholen
heeft gewerkt. Zij wilde dit jaar onderzoeken of het verbinden aan een vaste school bij haar
past, echter is zij tot de conclusie gekomen dat dit niet is zij zoekt. Dit betekent dat wij op
zoek gaan naar een nieuwe leerkracht voor groep 5/6. Om te zorgen voor stabiliteit hebben
wij ervoor gekozen om tot de kerstvakantie een ervaren Trivium leerkracht te laten komen.
Meester Jeroen komt op maandag en dinsdag en zal ook nog een ochtend aanwezig zijn. Hij
heeft inmiddels al kennis gemaakt met de kinderen.
Na de kerstvakantie hopen wij een leerkracht gevonden te hebben voor groep 5/6.
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dit graag.
Met vriendelijke groet,
Martine van Krevel

Airborne
Eind september stond in het teken van de Airborne. In de omgeving was er veel te zien en te
beleven rondom deze herdenking. De school heeft in de klassen stil gestaan bij deze
herdenking.
De groepen 5 t/m 8 zijn naar de herdenking geweest op de begraafplaats in Oosterbeek. Zij
hebben daar bloemen gelegd op de graven. De hele school is gaan kijken naar de
parachutisten dropping bij de camping in Wolfheze. In het museum kregen de kinderen
uitleg van de parachutisten, waarin zij hebben uitgelegd hoe zij trainen voor deze sprongen.
De dag is afgesloten met een verzorgde lunch.
Veel kinderen zijn naar de herdenkingsvoorstelling over het vergissingsbombardement in
Wolfheze in 1944 geweest. In de groepen 7 & 8 is hierover nagepraat op initiatief van een
ouder. Hieronder ziet u de uitwerking van deze bespreking.

Kanjertraining
Vrijdag 27 september is de eerste kanjer bijeenkomst
geweest. In de klassen is gewerkt aan groepsvorming en
leren wij kinderen hoe je op een fijne manier met elkaar
om willen gaan. Kinderen hebben gepresenteerd wat er
de afgelopen periode is gedaan in de klassen. Als team
zorgen wij er ook voor dat dit onderwerp de aandacht
krijgt. In teamvergadering laten wij werkvormen aan
elkaar zien, zodat we elkaar kunnen inspireren met
diverse werkvormen.

Burendag
Zaterdag 28 september is er erg hard gewerkt op
het schoolplein en rondom en in de gymzaal. Er zijn
heel wat bomen en struiken gekapt en de gymzaal
is helemaal schoongemaakt. Voor KDV de Sterren
is een tractorband ingegraven en op het
schoolplein zijn wat paaltjes weggehaald. Hiervoor
worden nog nieuwe boomstammen gemaakt,
waarop de kinderen kunnen spelen. Ik wil iedereen
die deze dag een bijdrage heeft geleverd bedanken
voor de getoonde inzet.

Raamversiering
Wij zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om de ramen te versieren. Het gaat
voornamelijk om de ramen die grenzen aan het schoolplein. Ben jij creatief en vind je het
leuk om hier mee aan de slag te gaan. Laat het ons weten!

Toestemming AVG
Mocht u nog niet het briefje hebben ingeleverd voor de toestemming rondom de AVG
wetgeving, zou u dit alsnog zo spoedig mogelijk willen inleveren. Dan kunnen wij onze
administratie hiervan in orde maken.

Buitenspel materiaal
Door de ouders van de vorige groep 8 is inmiddels een prachtig
basketbalnet opgehangen. Wij hebben de afgelopen weken
gemerkt dat de kinderen wat buitenspel materiaal te kort komen.
Groep 7 & 8 krijgen hebben een belangrijke taak gekregen, zij
mogen in samenspraak met de andere kinderen van de school
buiten speelmateriaal uitkiezen en aanschaffen. Nu is er een bal
en een verdwaalde hockeystick en worden de tafeltennisbatjes als
schep in de zandbak gebruikt. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Om ervoor te zorgen dat de
materialen gebruikt worden waarvoor ze zijn bedoeld en dat er fijn mee gespeeld kan
worden, willen we graag een positieve impuls geven. Door kinderen mede eigenaar te
maken. Dus niet alleen in gebruik maar ook in aanschaf en beheer. Om alle nieuw
aangeschafte spullen goed op te bergen zouden wij het fijn vinden als er handige ouders
willen helpen om een kast te bouwen in het halletje van de school. Mocht u mee willen
helpen, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht.

Post groep 5/6
Afgelopen vrijdag morgen lag er opeens een pakketje op de
instructietafel. Een aantal kinderen hadden al snel geraden wat
erin zou kunnen zitten: De brieven van de andere school! Alle
kinderen in groep 5/6 hebben namelijk een penvriend of vriendin.
Vorige week maandag waren ze al begonnen met schrijven, maar nu de brieven van de
andere school er waren zijn ook wij snel verder gegaan. Nu ze alleen nog even op de post
doen!

SPAREN VOOR JE SCHOOLBIEB
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek
organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van
kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze
schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken!
Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale
Bruna winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2019 in op school. (Bij juf Marlies)
• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel.
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een
waardebon. We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag
nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.

