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Van de directie,
Beste ouders/verzorgers,
Door de herfstvakantie, komt deze nieuwsbrief vrij snel na de vorige. De eerste
twee pagina's zijn vooral gevuld met informatie over allerlei acties waaraan we
meedoen of meegedaan hebben. De derde pagina geeft overige informatie.
Ik hoop van harte dat de kinderen op maandag weer wat geld mee krijgen voor
een goed doel waar wij elk jaar voor sparen. Hierover staat ook een stukje in
deze nieuwsbrief. Natuurlijk is het niet verplicht iets te geven, maar als
(christelijke) school willen we de kinderen een zeker besef bijbrengen dat
er anderen zijn die het een heel stuk minder getroffen
hebben dan zij of dat bepaalde maatschappelijke zaken
heel belangrijk zijn en dat je er zelf iets aan kan doen.
Ik wens iedereen een fijne herfstvakantie!
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Jarigen oktober

Opbrengst Kika
Vorig schooljaar hebben wij gespaard voor Kika. Totaal is een bedrag van
€447,87 gespaard. Dit bedrag is overgemaakt naar de bankrekening van Kika.
De organisatie bedankt onze school voor deze donatie. En wij bedanken u!

2-nov
Sem Meijer (groep 5)
5-nov
Daphne Bathoorn (groep 4)

6-nov
Meester Frank
7-nov
Marrit van der Molen (groep 6)

9-nov
Karnak Koers (groep 2)
11-nov
Dylana Hettinga (groep 4)
19-nov
Elise Hielkema (groep 2)
22-nov
Celeste Jonker (groep 2)
23-nov
Mallika Guptar (groep 8)
Yashila Guptar (groep 8)
24-nov
Juf Rika
28-nov
Daniël van der Berg (groep 7)
29-nov
Marit Ensing (groep 8)

Maandag Spaardag!
Elk schooljaar sparen we voor een goed doel. Vorig schooljaar hebben we
gespaard voor Kika. Het spaardoel voor dit jaar zal nog worden vastgesteld door
de leerlingenraad. Dat houdt niet in dat we wachten met sparen totdat het doel
bekend is. We gaan ervan uit dat dit doel iets is waar we allemaal achter kunnen
staan. We hopen dan ook van harte dat uw kind elke maandag een kleine
Agenda
bijdrage meeneemt voor het goede doel. In de klassen wordt het vaak nog
23 t/m 27 okt
'zendingsgeld' genoemd, maar het geld gaat dus niet naar de zending, maar
Herfstvakantie
naar een ander goed doel.

30-okt
Schoolverpleegkundige gr. 7
Schoolarts gr. 2
Studiemiddag Team,
leerlingen vanaf 12.00 vrij
31-okt
Schoolverpleegkundige gr. 7
Schoolarts gr. 2
1-nov
Einde inzameling cartridges
Dankdag
Al enkele jaren staat er een doos in de gang op school voor lege cartridges. Wij Maandopening groep 3
hebben een lijst van cartridges waarvoor een vergoeding wordt gegeven.
6 t/m 10-nov
Wanneer we minimaal 30 cartridges hebben die op de lijst staan, wordt
Week van respect
overgegaan tot ophalen van de doos. In 2 jaar tijd zijn er zo'n 150 cartridges
8-nov
ingeleverd op school. Voor 6 van die 150 krijgen we een vergoeding. Dat houdt Ouderavond
in dat we nog heel wat jaren door moeten sparen voordat we er 30 hebben. Er is 20-nov

dan ook besloten te stoppen met deze inzamelingsactie. De doos met
ingeleverde cartridges is ingeleverd bij het inzamelpunt van de gemeente.
Iedereen die tot nu toe lege cartridges heeft ingeleverd op school, willen we in
ieder geval hartelijk bedanken voor de moeite.

Lege batterijen en kledinginzameling
Heeft u lege batterijen? Gooi ze niet weg, school krijgt hier geld voor! U kunt ze
in de hiervoor bestemde bak deponeren. De bak staat in de hal van de school.
Ook blijven we kleding inzamelen. Uw zak(ken) met kleding e.d. kunt u in de
kleidingcontainer op het plein doen, of onderaan de trap in school zetten.
Bedankt voor uw medewerking en bijdrage!

Fac. 10-minuten gesprekken
20 t/m 24 -nov
Week van mediawijsheid
5-dec
Sinterklaas
5-dec
Studiemiddag Team,
leerlingen vanaf 12.00 vrij
21-dec
Kerstviering
22-dec
Kinderen 's middags vrij

MaandagMIDDAG 30 oktober zijn de leerlingen vrij
Maandagmiddag 30 oktober hebben de leerkrachten een cursus. Alle kinderen zijn deze dag vanaf 12.00 uur
vrij.
Op 5 december is voor de leerkrachten de 2e bijeenkomst van deze cursus. Ook dan zijn de kinderen
’s middags vrij.
Actie Schoenmaatjes
Dit jaar doen we als school weer mee met de actie Schoenmaatjes van Edukans.
Wat is Schoenmaatjes??
Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en
speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Zo wordt een simpele
schoenendoos een onvergetelijk cadeau! Kinderen in Nederland doen als Schoenmaatjes
iets concreets voor vriendjes in arme landen. De schoendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen,
vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen. Zij vinden zo’n cadeau erg bijzonder! De
schoolspullen uit de schoenendoos helpen de kinderen op school en geven hen een betere toekomst!
Na de herfstvakantie zal er op school materiaal worden uitgedeeld.
Bijvoorbeeld een folder met informatie over de actie en over wat er wel/niet in
de schoenendoos mag. Ook zal er een begeleidende brief bij zitten met informatie
over wanneer u de schoenendoos kan inleveren.
Bewaar dus alvast lege schoenendozen zodat u deze na de herfstvakantie kan vullen.
Informatie: http://www.edukans.nl/schoenmaatjes

Luizencontrole
Dinsdag 31 oktober is er weer hoofdluiscontrole. Deze is altijd de eerste dinsdag na een vakantie. De rest van
het schooljaar zal er dan ook geen datum van hoofdluiscontrole worden doorgegeven. Behalve wanneer het
een afwijkende dag zal zijn.
Wanneer er hoofdluis of neten bij een leerling worden aangetroffen, wordt de
betreffende groep (en de ouders) hiervan op de hoogte gebracht. Na twee
weken heeft die groep dan hercontrole. De betreffende ouder wordt geïnformeerd
totdat het kind hoofdluis vrij is.

Tabblad 'tjong®talent op website
Op de website is onder het kopje 'Onze school' een nieuw tabblad gekomen, namelijk het tabblad 'tjon®talent.
Hier kunt u (binnenkort) informatie en verslagen lezen over onze 'tjong®talent lessen.

Kerstviering
Onze kerstviering is op donderdag 21 december. Op de informatiekalender staat een verkeerde datum
vermeld. Wilt u dit a.u.b. alvast wijzigen in uw agenda? Dank u wel.
Met vriendelijke groet,
Team CBS De Adelaar

