Nieuwsbrief 2 ( 21 september 2018)

Terugblik op receptie als opstart van schooljaar 2018 – 2019
Vorig jaar zijn we begonnen om aan het begin van het schooljaar een receptie te organiseren.
Doel daarbij is om op informele wijze kennis te maken met de leerkracht van uw kind en ook de
andere ouders te ontmoeten. Niet zozeer het uitwisselen van informatie dus, maar meer het contact
met elkaar. Omdat het vaak toch handig is om informatie te krijgen over de groep, hebben de
leerkrachten dat dit jaar op papier gezet.
Dit tweede jaar kwamen al meer ouders dan vorig jaar. Heel fijn.
Wel gaf een aan aantal ouders aan dat ze niet helemaal duidelijk hadden wat de bedoeling van de
avond was en bij menigeen vooral de verwachting leeft dat het meer een informatie avond zou zijn.
Volgend jaar zullen wij als school hier dus duidelijk in moeten zijn.
Het team heeft het als prettig ervaren dat ze met de bezoekende ouders op informele een gesprek
konden voeren en ook dat ouders onderling met elkaar contact hadden.

Studiedagen Team
Voor komend schooljaar hebben we de volgende studiedagen gepland:

Maandag 12 november
Vrijdag 8 februari
Maandag 1 april
Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.
De dagen staan nog niet in de schoolkalender.
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Schoolbibliotheek  Hulpouders gezocht
Lezen is een belangrijke activiteit binnen onze school. Lezen doen de leerlingen op verschillende
manieren. Vrij lezen is daarbij een onderdeel. De kinderen kunnen hiervoor boeken kiezen uit onze
schoolbibliotheek. Daarin staan boeken die passen bij hun leeftijd en interesses.
De afgelopen jaren hebben een fanatiek groepje ouders onze schoolbibliotheek onderhouden.
Dat hield in dat zij zorgde dat de boeken op de juiste plaats in de boekenkasten kwamen en boden
hulp bij het inleveren van de boeken. Dit hebben wij als zeer prettig ervaren. Nu zijn wij op zoek naar
nieuwe ouders die ons wekelijks een uurtje kunnen helpen om de bieb te onderhouden. Het
inleveren van de boeken nemen de groepen zelf op zich. Het gaat er om dat de boeken weer op de
juiste plaats in de kasten komen.
Mocht u interesse hebben geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind.

Verbouwing
Een aantal ouders is het al opgevallen: er zijn op dit moment weinig bouwactiviteiten.
We wachten op de levering van een ijzeren balk die geplaatst moeten worden, omdat tussen twee
lokalen een muur wordt verwijderd. Dan zullen er nog diverse metsel- en
stukadoorsverwerkzaamheden uitgevoerd worden.
Op het moment dat het definitieve plan voor de inrichting klaar is, kunnen al vervolgwerkzaamheden
worden ingepland.
Zodra we daar meer zicht op hebben, zullen wij u opnieuw informeren.

Volgende Nieuwsbrief:

5 oktober 2018
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NIEUW: Apenkooi toernooi 2018 (voor groepen 4 en 5).
Voor het eerst organiseert sportvereniging H.G.V met ondersteuning van Hengelo Sport
een uniek nieuw sporttoernooi: het apenkooi toernooi.
Het toernooi wordt georganiseerd in de OSG sporthal. www.apenkooitoernooi.nl.
Voor wie?
Het toernooi is voor leerlingen uit groepen 4 en 5 in teams van 6 leerlingen. Opzet is om
alle kinderen mee te laten doen. Plezier, sportiviteit en meedoen staan voorop.
Opzet toernooi (o.v.b van aantal aanmeldingen)
13.00 uur start poule spelen, per spel twee teams als lopers en een team als tikkers. Zij
spelen 4 minuten en hebben daarna 6 minuten pauze voor het volgende spel. Tegen 15.30
uur start de finaleronde en aansluitend is de prijsuitreiking.
Wat vragen we van de scholen?
De inschrijving te promoten en te organiseren, zodat de kinderen in teams van 6 mee
kunnen doen, en een ouder als begeleider van een team te vragen. Een leerkracht mag
natuurlijk ook.
Aanmelden hoe doe je dat?
Ga naar:
https://www.hengelosport.nl/activiteit/apenkooi-toernooi-2018-voor-groepen-4-en-5.
Download bij extra info onder aan de pagina het aanmeldingsformulier. Vul alle gegevens
correct in (alle vakjes). Sla het document op met de zelf gekozen teamnaam in WORD.
Mail dit document naar coordinator@hgvhengelo.nl.
Contact/vragen?
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Bertil Pepers, Sportprogrammeur
Hengelo Sport.

Bertil Pepers
Sportprogrammeur Hengelo Sport
06 21106990
(ma & di 15:15 – 16:15 uur, wo 8:00 – 12:00, do & vr 8:00 – 16:15)

Website www.hengelosport.nl
Twitter www.twitter.com/hengelosport
Facebook www.facebook.com/hengelosport
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