Nieuwsbrief 3 – 28 september 2018

Welkom Florian, Lennon en Joep
De komende maand mogen we 3 nieuwe leerlingen verwelkomen in groep 1. Florian begint
na de herfstvakantie en Lennon en Joep starten in november. We wensen alle drie jongens
en de gezinnen een fijne en succesvolle basisschooltijd toe bij ons op school.

Familieavond 5 oktober
Als team en OR kijken we terug op een geslaagde familieavond afgelopen vrijdag. We willen
iedereen bedanken voor de komst en de hulp. Als evaluatiepunt nemen we mee dat het te
kort is op de algemene informatieavond. Ouders die zelf ideeën hierover hebben, horen we
graag en kunnen dit mailen naar m.ribbers@jozefrietmolen.nl.

Jantje Beton
De actie Jantje Beton is weer geslaagd. Er is zelfs meer opgehaald dan vorig schooljaar. Als de
officiële bevestiging van Jantje Beton binnen is, horen jullie het exacte bedrag. Bedankt
allemaal, super gedaan!
De topverkopers van onze school zijn geworden:
 Gezin van Stijn te Lintelo en Bram Konings (32 loten)
 Gezin van Pien ten Elsen en Lucas Wijlens (31 loten).

Wereldmissiedag 2018
De maand oktober is wereldmissiemaand. Zaterdag 13
oktober om 19.30uur is de gezinsviering in de kerk. We
nodigen iedereen van harte uit.
In de bijlage kun je er meer over lezen.

Bericht van de wijkagent uit Neede
In het kader van de donkere dagen wil ik vragen om bijgevoegde poster op te hangen in school over verlichting
(zie bijlage). We zitten nu in de ‘waarschuw’ periode, maar vanaf 16 oktober zal er geschreven gaan worden
voor defecte / geen fietsverlichting. Met vriendelijke groet, Michiel Herbrink Wijkagent Neede.

Kinderboekenweek
“Vriendschap”
Vorige week woensdag hebben we de
Kinderboekenweek geopend met een
voorstelling in Kleintje Bieb. Deze
voorstelling is aangeboden door Kleintje
Bieb. Zij hadden Peertoftheater
uitgenodigd met de voorstelling “koken
zonder diploma”. Het ging over twee
vrienden die van koken hielden. De
kinderen hebben ervan genoten en we
willen Kleintje Bieb hiervoor bedanken.

Studiedag Keender
woensdag 17 oktober
Aankomende woensdag is er een
studiedag voor alle Keenderscholen
met als thema: strategisch
beleidsplan. Denken jullie eraan dat
alle leerlingen deze dag vrij zijn?

Herfstvakantie
Nog 1 week naar school en dan is het
herfstvakantie. We wensen iedereen
alvast een goede en gezellige herfstvakantie toe.
Geniet ervan!

Nieuws uit de MR

Nieuws uit de OR
Ouderhulplijsten
Tijdens de algemene informatieavond d.d.
25-09-2018 hebben wij, als OR, de ouderhulplijsten weer opgehangen. Met deze
ouderhulplijsten vragen wij om uw hulp voor het mede mogelijk maken van een aantal
activiteiten. Het gaat hierbij om:
 Kerstviering (donderdag 20/12/2018).
Het programma van de kerstviering is op dit moment nog niet bekend.
Hoeveel hulp-ouders wij hiervoor nodig zijn is afhankelijk van het programma.
Verdere info / uitleg hierover volgt z.s.m.
 Koningsspelen (vrijdag 12/4/2019).

Elk jaar worden de koningsspelen gevierd.
Er wordt een sport-/spelprogramma opgesteld bij de DAR (voetbalvelden).
Voor de begeleiding van de diverse spellen zijn we uw hulp nodig.
 Avondvierdaagse (datum nog niet bekend).
Tijdens de avondvierdaagse wordt ranja / koffie uitgedeeld.
We zijn voor de 3 – 6 – 11 km op zoek naar ouders, die ervoor willen zorgen dat de
krat met koffie/ranja/iets lekkers klaargemaakt wordt. Tevens zoeken we per dag
ouders, die deze krat willen ophalen en naar de afgesproken rust-plek brengen.
 Luizenpluis (maandagochtend na een vakantie).
Alle schoolgaande kinderen worden gecontroleerd op luizen. Dit gebeurd altijd op
maandagochtend. Zolang de school luizenvrij is, gebeurd deze controle
1x per 6-8 weken. Indien er luizen geconstateerd worden, dan worden de controles
vaker uitgevoerd uiteraard.
 Overblijf.
Veel kinderen in Rietmolen maken gebruik van de overblijf van 12:00 – 13:00 uur.
Om dit mogelijk te maken, zijn wij op zoek naar overblijfouders.
Kunt u op een bepaalde dag, geeft het dan door. Meer ouders, betekent meer
roulatie mogelijkheden.
Overblijf op dinsdag
Door het wegvallen van een overblijfouder op de dinsdag zitten we met een
groot probleem. Wie kan ons helpen op de dinsdag met overblijven? Zonder
overblijfouders is er geen overblijf mogelijk.
 Versieren school in de thema’s sinterklaas en kerst.
Woensdagmorgen 21/11/2018 school versieren in het thema sinterklaas
Woensdagmorgen 12/12/2018 sinterklaas versiering eraf en de
kerstversiering
ophangen. Kerstbomen optuigen, etc….
Vrijdagmorgen
21/12/2018 kerstversiering opruimen
 Tuinonderhoud/schoolplein.
Gemiddeld 6x per jaar is een groep ouders op zaterdagochtend druk, met het
onderhoud van het schoolplein en de tuin. Denkt u hierbij onkruid wieden, de heg
snoeien, kleine reparatie’s, etc. Vele handen maken ligt werk!
Mocht het u leuk lijken om te helpen tijdens 1 of meerdere activiteiten, schrijf u dan in op
de ouderhulplijsten. Indien er vragen zijn, dan horen wij dat graag.

Data op een rij
13 oktober
17 oktober
20-28 oktober
12 november
17 november
19-22 november
3 december
5 december
10 december
19 december

Viering wereldmissiedag 19.30uur
Studiedag Keender – alle leerlingen vrij
Herfstvakantie
MR vergadering 19.30uur
Klussendag
Ouder-kindgesprekken
Studiemiddag – alle leerlingen s ’middags vrij
Sinterklaas op school
MR vergadering 19.30uur
Afsluiting topondernemers – 12.00uur

20 december

Kerstviering

Bijlage
-

Wereldmissiedag
Ik val op in Berkelland

