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Prinsjesdag
Morgen is het
Prinsjesdag… We
besteden hier natuurlijk
aandacht aan in de klas.
Reden genoeg om met
een hoedje / hoofddeksel
naar school te komen,
voor
wie dat leuk vindt…

Welkom terug
Deze mooie foto had u nog van mij tegoed. In de
laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie was deze
net weg gevallen.
A.s. woensdag (21-09) vieren wij onze jaarlijkse Radar
Startdienst die dit jaar om 18.30 uur in BurghHaamstede (in en om de Pelgrimskerk aan de
Platboslaan 1) plaatsvindt. Thema : Anders

In de schoolkalender
staat een foutje. De
herfstvakantie duurt tot
31-10. Maandag de 31e
beginnen we weer!

.

Ouderhulpformulieren
Heeft u uw ouderhulpformulier al ingeleverd? Hartstikke fijn! U kunt dat – mocht u het vergeten zijn –
vandaag of morgen nog doen. We zijn speciaal op zoek naar ouders die met groepjes kinderen (of alleen)
in de schooltuin willen werken. Dit mogen ook opa’s , oma’s of ooms of tantes zijn die dit leuk vinden.
Ook vaders, opa’s en buurmannen die het leuk vinden om met techniekkisten en een klein groepje
kinderen aan de slag te gaan, zijn zeer welkom. Vandaag is het Lekker Lezen weer opgestart met Ilona,
Luci en Anthonet als ervaren leesouders. Super veel dank voor jullie leesbegeleiding. In de extra bijlage
vindt u het ouderhulpoverzicht.

Kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober is er een nieuwe spannende
geestige muzikale theatervoorstelling door Jacques
Vriens. Samen met veelzijdig muzikante Fredrike de
Winter in de Stenge in Heinkenszand voor kinderen
vanaf circa 6 jaar. Vanwege de Kinderboekenweek
vinden we het leuk om hier gezamenlijk naar toe te
gaan. We zullen de voorstelling van 16.00 boeken
en vertrekken gezamenlijk om 14.30 vanaf het
schoolplein in Zonnemaire. Vanaf 20 september
liggen er in de klas intekenlijsten. Hierop kan
worden aangegeven wie mee wil. Ook de ouders
die mee kunnen moeten hierop hun naam noteren.
De uiterlijke inschrijfdatum is 26 september!
LET OP! De kosten ( € 8,50 ) zijn voor eigen
rekening en dienen vooraf betaald te worden, dmv
envelop voorzien met naam. We hopen dat er
genoeg ouders mee kunnen zodat we voldoende
vervoer hebben! Indien u zelf niet mee kunt, maar u
wilt wel dat uw kind mee gaat dient u zelf contact op
te nemen met een ouder die rijdt. Zonnige groet,
Marjolein Steutel lid OR

Schoolfotograaf
Beste ouders/verzorgers,
De schoolfoto’s zijn klaar. De individuele setjes bestaan uit 4 velletjes, waaronder 1 klassenfoto en kosten
€12,50. De setjes met broertjes/zusjes zijn €10 per setje. In de broertjes/zusjes setjes zitten 3 velletjes.
U kunt alleen het hele setje afnemen. Voorbeeld: Heeft u 2 kinderen op school, dan zijn er 3 setjes voor u
= €35. Uitsluitend contante betaling. Beide setjes bestaan uit:
1foto 13x18, 1vel 2x9x13, 1 vel 2x 6x9 en 8 pasfoto’s.
Als u het setje heeft afgenomen, krijgt u van mij het digitale bestand GRATIS. U hoeft alleen even een
foto te maken met uw telefoon en te mailen naar mariskacatorfotografie@gmail.com. Dan krijgt u via de
mail de foto’s toegestuurd. U kunt de foto’s bekijken en kopen op de volgende dagen en tijden:
Woensdag 21 september van 8.15 uur tot 8.45 uur of meteen na schooltijd. Vrijdag 23 september van
8.15 tot 8.45 uur. Kunt u niet op deze data, is er de mogelijkheid om de schoolfoto’s op te halen, op
afspraak, in de Meelstraat 46 in Zierikzee. Met vriendelijke groet, Mariska Cator - Catorfotografie
Zierikzee www.catorfotografie.nl

Bruiloft
Wat een mooi feest was dat afgelopen vrijdag. Tim en Mariska kwamen samen met Jurre, Jinte, Jarno en
Jesse even op school langs. Een mooi gedichtje stond er op hun trouwkaart :
Eindelijk komt dan toch de dag,
Dat mama onze familienaam ook dragen mag.
Zij gaan de dag tegemoet van hun leven
En zullen elkaar op 16 september hun ja-woord geven.
Zij gaan verder leven als man en vrouw, daarom roepen we nou…
Iedereen mag het weten, onze mama zal voortaan ook Bakker heten.

Gefeliciteerd!!!

Groene Voetstappen van 3 t/m 9 oktober
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Als school doen wij met alle groepen van 3 t/m 9 oktober mee aan het project
‘Groene Voetstappen’. Groene Voetstappen is een landelijke bewustwordingsactie
waar ieder jaar tienduizenden kinderen aan meedoen. Gedurende één week komen
de kinderen lopend, met de fiets, steppend, skatend of met het openbaar vervoer
naar school en verdienen daarmee Groene Voetstapstickers. Tijdens de actieweek
besteden de leerkrachten aandacht aan onderwerpen als klimaatverandering, duurzame mobiliteit,
energie en verkeersveiligheid met behulp van het aangeboden lesmateriaal.
Uw kind krijgt van school een stickerboekje en twee stickervellen. Voor elke heen en/of terugreis in die
week, die te voet of per fiets wordt afgelegd, plakken leerlingen een Groene voetstapsticker in het
stickerboekje. De bedoeling is dat wij met onze school zoveel mogelijk ‘Groene Voetstappen’ verzamelen,
zodat we
- een bijdrage leveren aan de landelijke en internationale Groene
Voetstappenactie
- en de voetstappen aan het einde van de week kunnen aanbieden
aan de wethouder van Milieu.
Waarom liever niet met de auto?
Auto’s stoten o.a. broeikasgassen uit, zoals CO2, die de aarde
opwarmen, waardoor het klimaat verandert. Een warmer klimaat klinkt
misschien lekker, maar heeft desastreuze gevolgen. Bijna dagelijks zijn
de gevolgen van klimaatverandering in het nieuws: extreem weer als
veel te veel regen of juist droogte, of hevige stormen en smog in grote steden. Wereldwijd moet de
uitstoot van broeikasgassen flink worden teruggebracht. Wij willen als school een bijdrage leveren aan het
terugbrengen van de uitstoot en proberen samen met de kinderen en u zoveel mogelijk Groene
Voetstappen te verzamelen. Door voor korte ritten de fiets te pakken of lopend te gaan zet flink zoden
aan de dijk: maar liefst meer dan de helft van alle autoritten is korter dan 7,5 km enkele reis. Deze ritjes
zijn extra vervuilend; bij korte (stads)ritten zijn het brandstofverbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen
per kilometer hoog. Het is dus erg lonend voor het milieu en de gezondheid om korte ritten vaker lopend,
of met de fiets af te leggen. Verder draagt veel autoverkeer rond de school vaak bij tot onveilige situaties.
Ook is het voor kinderen gezond om zoveel mogelijk te bewegen. Het lopen en fietsen naar en van school
kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren!
Groene Voetstappen
Voor het slagen van deze ‘Groene Voetstappenactie’ hebben we uw hulp als ouders ook nodig. We willen
u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind in ieder geval tussen 3 en 9 oktober a.s. zoveel mogelijk
lopend of fietsend (of steppend of skatend) naar school kan gaan. We willen niemand buiten sluiten, dus
als dit voor u niet lukt, neem dan even contact op met de leerkracht over hoe uw kind dan wel mee kan
doen. Verder vragen we u ook de rest van het jaar zoveel mogelijk lopend en fietsend naar school te
komen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Typen
De typelessen voor de leerlingen van groep 6 (7) zijn vandaag begonnen. Het viel nog niet mee om
iedereen goed ingelogd en opgestart te krijgen, maar dat is gelukkig gelukt. Deze week mogen de
leerlingen nog eventjes proberen en alvast wat zinnen oefenen om te kijken hoe het allemaal gaat en of
het thuis ook goed werkt. Vanaf a.s. maandag gaan we serieus aan de slag met de lessen. Van de
leerlingen wordt verwacht dat ze dan zeker 10-15 minuten thuis typen elke dag. Het zou fijn zijn als u hen
even helpt met het maken van een snelkoppeling op uw computer, zodat het inloggen gemakkelijk gaat.
En wilt u ook even letten op de juiste zit- en typehouding, om te voorkomen dat leerlingen straks rugen/of nekklachten krijgen. Mocht er verder iets zijn met de typelessen of het oefenen thuis, kunt u altijd
even een mailtje sturen aan info@cbszonnewijzer.nl

Schoolontbijt in pyama
Op donderdag 10 november mogen wij weer deel nemen aan het Nationale Schoolontbijt. We ontbijten
samen om te benadrukken hoe belangrijk een gezond ontbijt is. Op de site van http://www.schoolontbijt.nl/
vindt u onder andere de volgende informatie over wat nu een gezond ontbijt is. Als u zin heeft om mee te
helpen bij dit leuke en gezellige ontbijtje? Dan kunt u zich opgeven bij info@cbszonnewijzer.nl. Kinderen
zijn van harte welkom in pyama of onesie en hoeven op deze dag thuis dus niet te ontbijten voordat ze
naar school komen.

Laco sportdag groep 6-7-8
A.s. donderdagochtend mogen de leerlingen van groep 6-7-8 deelnemen aan een uitdagende sportdag bij
Laco in Zierikzee. De leerlingen hebben vooraf een keuze mogen maken uit diverse sporten en gaan de
hele ochtend sportief aan de slag. Van juf Marlies ontvangen ouders nog een berichtje met wat de
kinderen mee moeten nemen en andere handige informatie.

Thuisversie van Veilig Leren Lezen
De ouders van leerlingen uit groep 3 hebben – als het goed is – vanuit Zwijssen een berichtje ontvangen
waarmee ze kunnen gaan werken met de thuisversie van Veilig Leren Lezen. Het is voor een groep 3
leerling heel belangrijk om zoveel mogelijk leeservaring op te doen en daar kan dit programma goed bij
helpen. Als het u niet lukt om hiermee aan de slag te gaan, of als u geen mail heeft ontvangen, hoort juf
Rian dat graag. Dan kijken we of we dit samen met u op kunnen lossen, zodat alle kinderen zo snel
mogelijk thuis verder kunnen oefenen.

Jaarvergadering
Op maandag 7 november vindt er een speciale jaarvergadering plaats. Naast een kort gedeelte voor OR
en MR-zaken gaan we met onze collega Ellen van den Hoek (van de Johan Louis de Jongeschool uit
Zierikzee) aan de slag met Rots en Water. Dit is een training waar een paar groepen vorig jaar al even
mee hebben kennis gemaakt en die zich bezig houdt met sociale- en communicatieve vaardigheden van
kinderen. Het belooft een interessante avond te worden. U bent van harte welkom!!

OR-nieuws
De eerste vergadering van de OR zit er al weer op en we gaan met een positieve uitgeruste blik weer een
nieuw schooljaar tegemoet. We hebben een nieuw lid erbij (Carline) en daar zijn we heel blij mee!
Mocht u meer willen weten wat de OR allemaal doet en bent u geïnteresseerd om een keer een
vergadering bij te wonen, kan dat natuurlijk altijd. Of heeft u misschien leuke ideeën, deel het met de OR,
we werken graag aan een gezellige leuke school waar onze kinderen met plezier naar toe gaan!
Ook de OR is op de foto vastgelegd door de schoolfotograaf, dus u kunt ons straks makkelijk herkennen
als OR lid, spreek één van ons gerust eens aan als u iets heeft wat belangrijk is om aan het team door te
geven!

