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De zomer is nu definitief voorbij, de eerste nachtvorst heeft zich ook al hier en daar gemeld. Tijd voor de
nieuwsbrief van oktober. In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:







Luizencontrole
Kinderboekenweek
Rapporten
Bezoek Rijksmuseum
Werkgroep Andere Schooltijden
Kalender

Luizencontrole
Zoals u waarschijnlijk wel weet, worden de leerlingen na iedere vakantie gecontroleerd op hoofdluis. Op
dit moment is er een groep van 5 ouders die dit op zich neemt, maar dat is te weinig. Bovendien is
Rutger Feitsma, die jarenlang de coördinator van de luizencontrole is geweest, gestopt is vanwege zijn
eigen drukke werk.
We zijn dus op zoek naar controleurs die een paar keer per jaar even een uurtje willen helpen. Ook is er
een nieuwe ‘hoofd’luis nodig die de boel coördineert. Wie o wie helpt ons uit de brand?

Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober begint de Kinderboekenweek weer. Dit jaar is het thema “Vriendschap”. Wij
openen die dag op school ook de Kinderboekenweek en we sluiten hem weer af op donderdag 18
oktober.

Rapporten
Reminder: nog niet alle rapporten zijn weer ingeleverd. Wilt u zo vriendelijk zijn om het rapport van uw
kind(eren) weer op school in te (laten) leveren?

Bezoek Rijksmuseum
Maandag 19 november gaan groep 6, 7 en 8 met de bus naar het Rijksmuseum. Hier zullen ze workshops
gaan volgen met als thema “De Gouden Eeuw”. Verdere informatie volgt z.s.m.
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Werkgroep Andere schooltijden
Afgelopen week heeft de vierde bijeenkomst van de werkgroep rondom andere schooltijden
plaatsgevonden. Deze keer stonden de voorbereidingen van de presentatie en van de
ouderraadpleging op de agenda. In november gaan we u op een bijeenkomst verder voorlichten over
onze conclusies naar aanleiding van de schoolbezoeken. Deze zijn na te lezen op de website van
school. https://www.gielguordemantgum.nl/Ouders/1351-P-werkgroep-andere-schooltijden
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor de voorlichtingsavond (exacte datum hiervan volgt
nog). We willen deze avond het voorstel voor andere schooltijden en de procedure waarmee we
raadplegen graag met u bespreken. De uiteindelijke raadpleging zou dan eind november plaats moeten
vinden. Uw inbreng is nog zeer waardevol omdat andere schooltijden maatwerk voor onze school moet
zijn en wij ook nu uw mening over ons werk willen horen.
Met vriendelijke groet,
Arnold Oosterdijk

Kalender

Woensdag 3 oktober
Vrijdag 5 oktober
Vrijdag 12 oktober
Donderdag 18 oktober
Vrijdag 19 oktober
Zaterdag 20 t/m zondag 28 oktober

Opening Kinderboekenweek
Schoolschaatsen groep 5/6
Schoolschaatsen groep 5/6
Afsluiting Kinderboekenweek
Studiedag, alle leerlingen vrij
Herfstvakantie
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