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Afscheid  
  
Als  school,  als  klas,  als  team  afscheid  moeten  
nemen  van  een  moeder  van  onze  school  is  
onwerkelijk  en  voelt  oneerlijk.  Afgelopen  
donderdag  was  de  begrafenis  van  de  moeder  
van  Sander  Torbijn  uit  groep  8.  Meerdere  
kinderen  uit  de  klas  en  een  afvaardiging  van  
het  team  waren  hierbij  aanwezig.  We  willen  er  
zijn  voor  Sander  en  zijn  zus  en  vader  en  onze  
goede  herinneringen  aan  Marleen  
vasthouden.  Fijn  om  te  merken  dat  Sander  zo  
graag  naar  school  komt  om  er  ‘gewoon’  te  
zijn!  
  
Kleutergroep  
  
We  zijn  blij  met  de  groei  van  onze  
kleutergroep.  We  willen  graag  een  goede  
school  zijn  voor  de  kinderen  uit  onze  wijk  en  
de  afgelopen  tijd  hebben  we  veel  nieuwe  
kinderen  mogen  verwelkomen.  Wilt  u  uw  
jongere  kind  bij  ons  aanmelden  of  weet  u  dat  
van  iemand  uit  de  buurt,  wilt  u  dat  dan  bijtijds  
doen?  Dan  kunnen  wij  zien  of  het  nodig  is  om  
straks  twee  kleutergroepen  te  moeten  maken.  
  

  
  
Ga  mee  op  reis  
  
Met  dit  thema  zijn  wij  deze  en  volgende  week  
volop  bezig  in  school.  Het  is  het  thema  van  de  
Kinderboekenweek.  Samen  met  de  andere  
scholen  in  de  Combinatie  zaten  wij  dinsdag  
op  de  tribune  om  te  zingen,  te  luisteren  naar  
het  verhaal  uit  het  boekenweekgeschenk  en  
zo  een  goede  start  te  maken.  In  de  school  
bruist  het  van  activiteiten.  Kinderen  lezen  aan  
elkaar  voor  en  ook  leerkrachten  doen  dat  in  
alle  groepen.  In  groep  1  tot  en  met  groep  4  
versieren  we  de  step  en  fiets  om  er  een  
woensdagochtend  een  rondje  mee  te  maken  
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in  de  wijk.  Er  wordt  geknutseld  en  vooral:  we  
maken  ‘leeskilometers’!  
Op  11  oktober  bent  u  vanaf  tien  voor  half  
negen  welkom  om  in  de  groep  van  uw  kind  en  
alle  andere  lokalen  een  kijkje  te  nemen.  Deze  
open  inloop  duurt  tot  tien  over  half  negen.  Van  
harte  welkom!  
  
Uit  de  MR  
  
Samen  met  de  Ichtusschool  hebben  we  een  
betrokken  medezeggenschapsraad.  Drie  
ouders  en  drie  leerkrachten  adviseren  en  
denken  mee  over  het  beleid  van  de  school.  
Voor  het  Vlot  zijn  dat  als  ouders  Judith  
Bimmel  en  Maarten  van  Rossum.  Van  hen  
kwam  het  goede  idee  om  onder  ouders  te  
polsen  wie  vanuit  het  eigen  bedrijf  of  werk  
voor  school  iets  kan  betekenen.  Bijvoorbeeld  
door  een  gastles,  een  excursie  of  iets  anders  
te  kunnen  regelen.  Wij  maken  ons  onderwijs  
graag  ‘levensecht’  en  dan  zou  dat  kunnen  
helpen.  Heeft  u  een  idee,  een  aanbod  of  een  
vraag  hierover,  dan  kunt  u  mij  mailen:  
j.vanloo@onzewijs.nl  
  

  
  
Betalen  van  de  vrijwillige  bijdrage  
  
Van  deze  €20,00  per  kind  per  jaar  betalen  wij  
die  leuke  extra’s  ….  Bijvoorbeeld  de  
sinterklaascadeautjes!  Nu  zien  wij  dat  we  nog  
echt  niet  genoeg  binnen  hebben  daarvoor.  En  
de  voorbereidingen  zijn  al  in  volle  gang!    
  
Hebt  u  al  betaald?  Zo  niet,  dan  graag  voor  de  
herfstvakantie!  Wilt  u  €20,00  storten  op  
NL98RABO  0312219563  ter  name  van  Onze  
Wijs,  onder  vermelding  van  de  naam  en  de  
groep  van  uw  kind.  
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Behalve  de  sinterklaascadeautjes  gebruiken  
we  dit  geld  ook  voor  de  kerstviering,  de  
paaslunch,  schoolvoetbal,  Film  by  the  Sea  en  
andere  mooie  projecten.  

  
Sporten  na  schooltijd  
  
Wist  u  dat  er  op  dinsdag  en  donderdag  na  
schooltijd  gratis  gesport  kan  worden  in  de  
gymzaal  van  de  Combinatie?  
Dinsdag  van  half  drie  tot  half  vier  voor  
kinderen  van  groep  3  tot  en  met  8.  De  
kinderen  worden  verdeeld  in  twee  groepen.  
Studenten  van  het  Scheldemond  bieden  heel  
veel  activiteiten  aan.  Dit  start  na  de  
herfstvakantie.  
Donderdag  is  er  ‘Sportmix’    van  kwart  voor  
drie  tot  kwart  voor  vier,  ook  in  deze  gymzaal.  
Van  voetbal  tot  kickboksen,  dans  en  
basketbal.  Er  is  voor  elk  wat  wils!  De  toegang  
is  vrij!  Dit  is  al  vanaf  de  zomervakantie  
gestart.  
  

Wilt  u  meer  weten,  heeft  u  vragen?  U  kunt  
contact  opnemen  met  Fysio  Dauwendaele,  
0118-  613072  of  info@fysiodauwendaele.nl  
  

  

  
  
Heldhaftig  fit  
  
Voldoende  bewegen,  gezond  eten  en  drinken:  
soms  gaat  dat  niet  vanzelf.  Wij  hebben  vanuit  
goede  samenwerking  met  de  
kinderfysiotherapeut  een  mooi  aanbod  voor  
als  u  zich  met  uw  kind  hier  nog  meer  voor  wil  
inzetten.  In  de  bijlage  leest  u  daar  meer  over.  
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Vrijburgbad  
  
Het  is  weer  bijna  herfstvakantie  en  van  het  
Vrijburgbad  krijgen  we  een  flyer  met  hun  
activiteiten  waar  kinderen  vast  veel  plezier  
aan  kunnen  beleven.  Geheel  vrijblijvend  
voegen  wij  deze  daarom  bij.  
  
  
Herfstvakantie  
  
De  eerste  periode  van  het  schooljaar  zit  er  
bijna  op.  De  school  sluit  volgende  week  
vrijdag  om  14.15  uur.  Maandag  21  oktober  om  
half  9  hopen  we  iedereen  weer  uitgerust  te  
zien!  Een  fijne  vakantie  straks!  
  
  
VLOTte  Babbel  5  verschijnt  op  25  
oktober  
Namens  het  team,  
Jeanette  van  Loo  
  

