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Van de klassen

Op 30 september start de Kinderboekenweek en gaan we in alle klassen aan de slag binnen
het thema ‘EN TOEN?’. Er worden allerlei activiteiten rondom boeken, lezen en voorlezen
georganiseerd.

Geheime voorlezer!
Voor iedere klas zoeken we een of meerdere ‘geheime voorlezer(s)’! U kunt zich hiervoor
aanmelden. Doe dit a.u.b. in het geheim, vertel het uw zoon/dochter niet. De kinderen
krijgen hints van de leerkracht en raden wie de voorlezer zal zijn. Aanmelden hiervoor kan
bij de leerkracht van uw kind of via a.broere@dewaarden.nl. Samen plan je daarna met de
leerkracht een datum, tijdstip en bekijken jullie welk boek leuk is om voor te lezen. Wat zal
uw zoon/dochter verrast zijn! (Ps opa’s of oma’s mogen natuurlijk ook!)
Boekenruilbeurs!
Tijd om de boeken thuis even uit te zoeken, want de kinderen mogen 1 of 2 oude lees,- of
prentenboeken ruilen onderling op vrijdagochtend 9 oktober!
Deze week is ‘de week tegen pesten’. We vinden het belangrijk om hier aandacht aan te
besteden en met de kinderen te bespreken wat het verschil tussen pesten en plagen is, wat
pesten voor gevolgen heeft en hoe we het samen kunnen voorkomen. Donderdag wordt er
in elke groep een gastles gegeven door Germaine van stichting MOED. Zij stemt de gastles
op iedere groep af en evalueert achteraf met de leerkracht. Super fijn dat de
oudervereniging dit mogelijk heeft gemaakt!!
Kriebelcheck
Normaal organiseren we op de woensdag na elke vakantie een ‘kriebelcheck’ maar vanwege
de richtlijnen hebben we dat na de zomervakantie niet gedaan. We willen u vragen thuis
extra te checken op hoofdluis. De volgende website kan u daarbij helpen:
https://www.rivm.nl/hoofdluis Hier vindt u informatie over wat hoofdluis is, hoe je hoofdluis kunt
herkennen en hoe je het kunt behandelen. Verder vindt u ook op de volgende website heldere
informatie rondom hoofdluis: https://www.luizenkliniek.nl/behandelingen/hoofdluischeck
https://www.luizenkliniek.nl/feiten-over-hoofdluis

Van de oudervereniging=OV
De OV heeft alweer een eerste vergadering gehad, de activiteiten staan gepland en taken
zijn verdeeld. Het is nu best lastig om activiteiten te organiseren omdat de coronamaatregelen steeds wijzigen. We zijn als school heel blij met de inzet van de ouders! Ook zijn
er dit schooljaar 2 nieuwe ouders aangesloten, super fijn! En voor wie de oudervereniging
wilt bereiken: Patricia Plug is de voorzitter, Erwin Romijn de penningmeester en Cynthia
Segeren is de secretaris. U kunt het altijd mailen op or.schittering@dewaarden.nl en in het
halletje van de school staat een ideeënbus.

Even voorstellen
In de zomervakantie is Angelique bij ons op school gestart. In dit bericht stelt zij zich voor
aan u!
Hallo allemaal,
Ik ben Angelique van der ploeg en de nieuwe conciërge op de Schittering. Ben 50 jaar en woon
samen met mijn man Ad in Hooge Zwaluwe.
Mijn achtergrond is creatief en commercieel,
ik heb namelijk jarenlang een eigen hobbywinkel gehad.
Ik ben graag buiten bezig, tuinieren en wandelen
hier en op vakantie naar de bergen om te skiën en te bergwandelen.
Hier op school vind ik de afwisseling heerlijk van juffen helpen
tot kopiëren en van opruimen tot computer werk.
Tot snel,
Angelique van der Ploeg

Van de medezeggenschapsraad=MR
De MR heeft haar eerste vergadering gehad op 22 september, en zal zo’n 6x bij jaar bij
elkaar komen. Bij de MR sluiten 2 ouders, 2 leerkrachten en de directeur aan. Indien nodig
wordt er via dit kopje in de Schitterbling gedeeld wat er besproken is.

Van Eskadee: Eskadee bestaat 30 jaar
2020 is jubileumjaar voor ESKADEE. We vieren de gehele maand september dit feest.

Met leuke activiteiten samen met de kinderen en op donderdag 17 september de dag van de
leidster.
Tussenschoolse opvang=TSO
De TSO wordt vanuit school uitbesteed aan ESKADEE. Wij verzorgen elke schooldag de
tussenschoolse opvang en worden hierbij administratief ondersteunt door Murlen. Alle
financiën verlopen via hen. Inschrijven voor de TSO kan eenvoudig via deze link:
https://www.eskadee.nl/inschrijven/tussenschoolse-opvang/
Na inschrijving ontvang je binnen 24 uur een bevestiging vanuit Murlen en Idealnet. Hierin
staat ook uitleg hoe alles werkt m.b.t. aan- en afmelden. Heb je hierover vragen dan kun je
direct contact opnemen met Murlen. Dit kan telefonisch 085- 2734910 of per mail
murlen@murlendienstverlening.com
De TSO wordt georganiseerd door beroepskrachten en vrijwilligers. Om de kosten zo laag
mogelijk te houden zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers! Ben jij, of ken je iemand die het
leuk vindt om tussen de middag met de kinderen een boterhammetje te eten en toezicht te
houden met buitenspelen meld je dan aan middels email van de TSO:
tsoschittering@hotmail.com. Ook als je nog vragen hebt over vrijwilliger zijn bij de TSO mag
je mailen!

Kalender
 Woensdag 30 september opening
Kinderboekenweek 2020
 Maandag 5 oktober Waardendag kinderen
zijn vrij
 Vrijdag 9 oktober boekenruilbeurs
 Vrijdag 16 oktober 12.00 herfstvakantie

