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NIEUWSBRIEF DE TOONLADDER GALECOP
PERSONELE ZAKEN
Op vrijdag 24 augustus is Marijke van der Poel (IB-er) moeder geworden van zoon Bram. Het gaat goed met beiden.
Wij wensen Marijke, haar man Peter, zus Anne en Bram heel veel geluk met elkaar.
Vrijdag 28 september was voorlopig de laatste werkdag van Kimberley Florie (leerkracht groep 6A). Haar
zwangerschaps- en bevallingsverlof is vandaag (1 oktober) ingegaan. Tijdens haar afwezigheid wordt Kimberley
vervangen door Juf Lia ( maandag, dinsdag en woensdag) en meester Roy (donderdag en vrijdag).
Wij wensen Lia en Roy veel werkplezier op onze school.
Woensdag 3 oktober wordt voorlopig de laatste werkdag van Marjette van der Vlist-Nederend (leerkracht groep
4B). Op donderdag 4 oktober gaat haar zwangerschaps- en bevallingsverlof in.
Na de herfstvakantie wordt Marjette op maandag, dinsdag en woensdag vervangen door Anja van Rossum. Anja
staat sinds de zomervakantie op donderdag en vrijdag voor de groep als vervangster van Wilma de Bruijn.
Na de herfstvakantie is Wilma terug op school na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. Zij komt dan op
donderdag en vrijdag voor groep 4B te staan.
Marjon van Kampen (donderdag leerkracht groep 3B, vrijdag leerkracht groep 5A) heeft vorige maand een
succesvolle heupoperatie ondergaan. Voorlopig is zij nog afwezig om te herstellen.
Op haar donderdagen wordt Marjon vervangen door Mirjam Thiers (op vrijdag leerkracht groep 7B) en op haar
vrijdagen door meester Sjaak ( vaste invaller stichting Robijn).
Inmiddels is Jetske van der Sluijs-Kleinlugtenbeld begonnen aan haar re-integratie. Zij komt wekelijks twee dagen
enkele uurtjes op school.
HERINNERING: PARKEREN FIETSEN OUDERS EN VERZORGERS
Het is fijn als alle kinderen ’s morgens hun fiets in het fietsenrekken kunnen zetten. Daarom verzoeken wij alle
ouders en verzorgers hun eigen fiets even op het schoolplein te zetten. Bij voorkeur aan de rechterkant bij
binnenkomst. Alvast bedankt voor uw medewerking.
JUMBO SPAREN VOOR JE SCHOOL ACTIE 3 OKTOBER T/M 20 NOVEMBER
Elke basisschool kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom stelt Jumbo onder de deelnemende
basisscholen, per regio, een te verdelen budget beschikbaar.
Tijdens de actieperiode, woensdag 3 oktober t/m dinsdag 20 november, ontvangt een ieder die boodschappen
doet bij de Jumbo voor iedere € 10,- een schoolpunt met een unieke code. Wij kunnen deze schoolpunten goed
gebruiken! Deze vouchers met unieke codes moeten door de school worden ingevoerd. Des te meer
schoolpunten we hebben, des te meer geld wij ontvangen.
De vouchers kunnen worden ingeleverd bij de Jumbo winkel (in de doos van De Toonladder Galecop), maar liefst
op school. Wij gaan het geld besteden aan buitenspeelgoed voor de kinderen.
SPORTDAG ATVERNI GROEPEN 3 TOT EN MET 8 VERPLAATST NAAR VRIJDAG 19 OKTOBER
Als de atletiekbaan vrij is, willen we op vrijdag 19 oktober de buitensportdag voor de groepen 3 t/m 8 houden.
Wij laten u dit zo spoedig mogelijk weten via Klasbord!
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KINDERBOEKENWEEK MAANDAG 1 OKTOBER TOT EN MET DONDERDAG 11 OKTOBER
Vanmorgen (maandag 1 oktober) is in alle groepen de aftrap gegeven van de Kinderboekenweek (KBW).
Hieronder vindt u nogmaals de uitgebreide informatie over deze Kinderboekenweek.
Het thema en het lied
In het lied van Kinderen voor kinderen zult u ook in de tekst het thema ‘Vriendschap” ontdekken.
U kunt het lied vinden op de site van Kinderen voor Kinderen.nl:
https://www.youtube.com/watch?v=AVFa9hea4Bw
Voorlezen
Vanwege het grote succes van vorig jaar willen wij wederom opa’s, oma’s, ouders of anderen uitnodigen om voor
te komen lezen.
Bij elke groep hangt er een intekenlijst, waarop de tijd voor deze activiteit staat vermeld. U mag zelf intekenen.
De boekenmarkt
Ook dit jaar willen wij bij droog weer een “kleedjesmarkt” houden op het plein, waar de aan -en verkoop van
meegebrachte boeken plaatsvindt.
Hieronder vindt u alle informatie over deze boekenmarkt.
Wanneer
De boekenmarkt wordt gehouden op woensdag 3 oktober van 13:15-13:45 uur.
Als het regent verplaatsen we de boekenmarkt naar woensdag 10 oktober van 13:15-13:45 uur.
Intekenlijst
Bij elke klas hangt vanaf vandaag (maandag 1 oktober) een intekenlijst, waarop voor ieder kind iets ingevuld moet
worden.
Op deze lijst geeft u aan of uw kind boeken gaat verkopen of rond gaat lopen onder begeleiding. Als dit allebei niet
van toepassing is, geeft u op deze lijst aan dat uw kind in de klas blijft.
Als ouder mag u ook meerdere kinderen uit de groep begeleiden. Dit moet u wel vermelden op de intekenlijst bij
de klas.
Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 mogen ook hun broertje of zusje uit de groepen 1 t/m 4 begeleiden. Indien u
hiervoor kiest, geeft u dit dan aan op de intekenlijst.
Klaarzetten van de verkoop
• Het neerleggen van kleedjes en boeken kan vanaf 13:00 uur. Uw kind moet zelf een kleed en boeken voor
de verkoop meenemen! De kinderen uit de groepen 1 t/m 5 zetten alles klaar onder begeleiding van hun
eigen ouder. Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 doen dit zelf.
Rondlopen (boekenmarkt)
• 13:15 - 13:45 uur: kinderen uit de groepen 1 t/m 4 lopen rond onder begeleiding van hun
ouders/grootouders of met een kind uit de groepen 6, 7 of 8, zoals staat aangegeven op de lijst. Mocht u
zelf niet in de gelegenheid zijn dan kunt u misschien iets regelen met een andere ouder uit de groep.
• Alle kinderen die onder uw begeleiding over de boekenmarkt lopen, haalt u zelf op bij zijn/haar klaslokaal.
• Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen zelfstandig rondlopen om boeken te kopen.
• Kinderen die geen begeleiding hebben om rond te lopen, blijven in de klas bij de leerkracht.
Afsluiting
• Alle kinderen gaan om 13:45 uur naar de klas en om 14:00 uur naar huis.
Handige weetjes
• Als je gaat verkopen, is het handig dat de boeken vooraf geprijsd zijn. Denk aan kleine prijzen; dit kan
variëren van € 0,10 tot max. € 2,50.
• Neem kleingeld mee om te betalen en/of te wisselen.
• Wij hebben gemerkt dat de meeste boeken geschikt zijn voor de onder- en middenbouw. Boeken voor de
bovenbouw zijn ook zeer welkom!
• Onverkochte boeken gaan mee terug naar huis.
• Aangezien wij dit jaar een nieuwe leesmethode hebben, gaan wij de oude leesboekjes verkopen in onze
SCHOOLKRAAM!
• Bij regen op de reservedatum gaat de boekenmarkt niet door.
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ROEFELEN VOOR DE GROEPEN 6 TOT EN MET 8
Op woensdagmiddag 7 november 2018 gaan we weer Roefelen in Nieuwegein. Roefelen is Vlaams en het betekent
ontdekken of snuffelen.
Tijdens deze dag kunnen kinderen actief kennismaken met beroepen en werkzaamheden bij verschillende
bedrijven, winkels en organisaties in Nieuwegein.
Leerlingen uit de groepen 6 t/m 8, die hier belangstelling voor hebben, kunnen zich opgeven op woensdag
3 oktober vanaf 19:00 uur. Aangezien alle scholen meedoen aan deze Roefeldag is het verstandig om uw kind direct
aan te melden. Vorig jaar was alles binnen een uur VOL!
STUDIEDAG OP VRIJDAG 12 OKTOBER
Op vrijdag 12 oktober krijgen wij ’s morgens een Masterclass ‘Feedback als motor voor het leren van leerlingen”.
’s Middags staat het programma in het teken van ‘Kindgesprekken”.
Wij kijken met elkaar uit naar deze inspirerende dag!
KIJKMOMENT IN DE GROEPEN 3 T/M 8 OP MAANDAG 15 OKTOBER
Maandagochtend tussen 8:30 – 9:00 uur kunt u weer een kijkje nemen in de groep van uw kind. Samen met uw
kind het gemaakte werk bekijken en zien waar uw kind in deze periode aan werkt.
NATIONAAL SCHOOLONTBIJT OP WOENSDAG 7 NOVEMBER
Op woensdagochtend 7 november gaan we met alle kinderen op school ontbijten. Dit doen we in het kader van het
Nationaal Schoolontbijt.
KALENDER OKTOBER 2018
Maandag
1 oktober
Donderdag
Vrijdag
Maandag

11 oktober
12 oktober
15 oktober

Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

20 oktober
28 oktober
29 oktober
30 oktober
31 oktober

KALENDER NOVEMBER 2018
Maandag
05 november
Woensdag
07 november

Vrijdag
Donderdag
Donderdag

09 november
15 november
22 november

Start Kinderboekenweek
Nieuwsbrief uit
Einde Kinderboekenweek
Kinderen vrij in verband met een studiedag
Kijkmoment in de groep 3 t/m 8
8:30 – 9:00 uur
Nieuwsbrief uit
Start herfstvakantie
Einde herfstvakantie
Kinderen vrij in verband met studiedag medewerkers Robijn
Nieuwsbrief uit
Hoofdluiscontrole (haar niet invlechten en geen gel in het haar)
Overleg medezeggenschapsraad 19:30 uur
Week van het respect
Nationaal Schoolontbijt
Groep 6A brengt een bezoek aan het museum in IJsselstein
Roefelmiddag groepen 6, 7 en 8
Groep 6B brengt een bezoek aan het museum in IJsselstein
Nieuwsbrief uit
Schoenzetavond op school (18:00 – 18:30 uur ovb)
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