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Herinnering;	staking	5	oktober	
Donderdag	5	oktober	wordt	er	gestaakt.	De	school	is	dan	gesloten!	

Parkeren		
In	de	laatste	MRvergadering	is	het	parkeren	in	en	rondom	de	school	besproken.		
Met	Buitenpret	is	inmiddels	de	afspraak	gemaakt	dat	de	busjes	aan	de	achterkant	van	de	school	
staan	om	de	kinderen	op	te	halen	voor	de	BSO/TSO.	Erg	prettig!	
Aan	u	het	verzoek	om	alleen	gebruik	te	maken	van	de	parkeervakken.	Naast	de	gymzaal/Hoekenburg	
is	voldoende	parkeerruimte!	



Nieuw	gezicht	
	

 
 
Even voorstellen…. 
Mijn naam is Carolien Buijs en na de zomervakantie ben ik hier op 
school begonnen aan een nieuwe uitdaging voor mij. 
 
Ik heb de Pabo afgerond en ben daarna werkzaam geweest binnen het 
onderwijs. 
In die periode ben ik getrouwd en hebben we 4 kinderen gekregen. De 
jongste is inmiddels 12 en de oudste 18 jaar. 
 
Omdat het werken met een druk gezin niet goed meer viel te 
combineren, heb ik mijn baan opgezegd. Daarna kreeg ik de kans om 
in mijn eigen woonplaats op de peuterspeelzaal te komen werken en 
dat kon ik goed combineren met allerlei activiteiten op de 
basisschool van mijn eigen kinderen.  
 
Inmiddels zijn mijn eigen kinderen naar de middelbare school of 
studerend en werk ik nog steeds twee ochtenden op de 
peuterspeelzaal. 
Dat is uiteraard een andere vorm van “onderwijs”, maar ik heb de 
afgelopen weken mogen ervaren, dat ik het werken binnen het 
basisonderwijs nog steeds als een plezierige uitdaging zie.  
 
Ieder kind is uniek en beschikt over zijn eigen talenten. Met zorg en 
aandacht wil ik proberen om de kinderen een stapje verder te 
brengen in hun ontwikkeling. 
	



Nieuwe	leerlingen	
In	groep	4	en	7	heten	we	Alex	en	Dirk	Zaki	van	harte	welkom!	Wij	wensen	deze	jongens	een	fijne	en	
leerzame	tijd	bij	ons	op	school.	

Klusdag		
Zaterdag	10	maart	2018	is	er	weer	een	klusdag	op	school.	Tijdens	deze	dag	worden	allerlei	klussen	in	
en	om	de	school	geklaard.	Noteert	u	deze	dag	in	uw	agenda?	Een	paar	uurtjes	meehelpen	is	al	
hartstikke	fijn.	U	kunt	zich	opgeven	bij	Geert	van	Odijk	of	Andrea	Begthel.	

Vriendelijk	verzoek!		
Leuk,	een	kinderfeestje!	Maar	wellicht	een	teleurstelling	voor	kinderen	die	geen	uitnodiging	krijgen…	
Uitnodigingen	voor	kinderfeestjes	worden	nu	vaak	uitgedeeld	in	de	klas.	Om	teleurstellingen	te	
voorkomen	verzoeken	wij	u	om	deze	kaartjes	buiten	de	school/het	schoolplein	te	verspreiden.		

Schoolfruit	
Vanaf	week	46	doen	we	als	school	weer	mee	met	het	EU-Schoolfruit-	en	groenteprogramma.	Door	
EU-Schoolfruit	leren	kinderen	spelenderwijs	om	verschillende	soorten	groenten	en	fruit	te	eten.	Dat	
is	niet	alleen	gezond,	maar	ook	gezellig!	Kinderen	hebben	veel	te	winnen	bij	gezonde	eetgewoonten.	
Want	kinderen	die	genoeg	groenten	en	fruit	eten	en	elke	dag	actief	bewegen	zitten	lekkerder	in	hun	
vel,	krijgen	minder	snel	griep,	zijn	minder	snel	verkouden,	voelen	zich	fitter,	beleven	meer	plezier	aan	
sport	en	spel	en	leren	makkelijker.	De	kern	van	het	EU-Schoolfruit-	en	groenteprogramma	is	het	
gezamenlijk	eten	van	groenten	en	fruit	in	de	klas.	De	kinderen	krijgen	op	drie	vaste	dagen	in	de	week	
gedurende	twintig	weken	een	portie	groente	of	fruit	uitgereikt	tijdens	de	ochtendpauze	om	
gezamenlijk	in	de	klas	op	te	eten.	Onze	drie	vaste	groente-	en	fruitdagen	zijn	weer:	woensdag,	
donderdag	en	vrijdag.	Op	deze	dagen	hoeft	u	dus	geen	pauzehap	mee	te	geven.	Er	zijn	voor	
ouder(s)/verzorger(s)	géén	kosten	verbonden	aan	deze	groente-	en	fruitverstrekkingen.	De	gratis	
verstrekking	loopt	t/m	20	april.	Wij	zien	in	het	EU-Schoolfruit-	en	groenteprogramma	een	
waardevolle	investering	in	de	gezondheid	van	de	leerlingen	nu	én	later	als	ze	groot	zijn.	Het	
gezamenlijk	in	de	klas	eten	van	groenten	en	fruit	is	een	effectieve,	en	voor	de	kinderen	vooral	een	
gezellige	én	leuke	manier	om	ze	daarbij	te	helpen.	Wij	hopen	dat	u	dat	óók	vindt.	
	

Een	bericht	namens	Caritas	
Beste	ouders	en	verzorgers,	
Er	zijn	soms	perioden	in	het	leven,	waarbij	het	financieel	iets	minder	gaat.	
Als	deze	periode	langer	duurt	en	je	kinderen	kunnen	niet	meedoen	met	sporten,	er	is	bijna	geen	geld	
om	je	kinderen	een	goede	maaltijd	te	geven	of	kleding	voor	ze	te	kopen,	er	is	geen	geld	om	
cadeautjes	te	kopen	voor	kinderfeestjes	en	je	kunt	geen	schoolgeld	betalen,	dan	is	het	misschien	tijd	
om	aan	de	bel	te	trekken	bij	de	Caritas	Werkgroep	Maurik.	
Wij	kunnen	deze	problemen	niet	oplossen,	maar	wij	kunnen	wel	proberen	u	een	steuntje	in	de	rug	te	
geven.	Dit	proberen	wij	te	doen	door:	
-	Een	luisterend	oor	te	bieden;	
-	Het	geven	van	een	voedselbon	of	een	groente-/fruitbon,	het	betalen	van	schoolgeld,	contributie	
voor	(sport-)vereniging,	aankoop	kleding	of	aanschaf	van	een	kinderfiets	of	een	andere	
basisbehoefte.	
Ook	kunnen	we	met	u	meekijken	of	er	nog	andere	instanties	zijn,	die	mogelijk	kunnen	helpen.	
Wilt	u	hier	meer	over	weten	of	wilt	u	graag	dat	steuntje	in	de	rug,	dan	kunt	u	een	mailtje	sturen	met	
uw	naam,	adres	en	telefoonnummer	naar:	Maurik@pciwestbetuwe.nl	(www.pciwestbetuwe.nl)	
Wij	zullen	vervolgens	telefonisch	contact	met	u	opnemen.	
Verzoeken	en	aanvragen	worden	uiteraard	discreet	behandeld.	
(De	Caritas	Werkgroep	Maurik	is	verbonden	aan	de	R.K.	kerk	en	helpt	een	ieder,	ongeacht	
achtergrond	of	geloof).	



Jarige	Jobs	en	Jetten	
	
												

	 	 	
	
	
	
	
	

	
2	oktober	Desteney	van	den	Berg	uit	groep	3	
18	oktober	Eline	de	Haas	uit	groep	6	
28	oktober	Macy	de	Klein	uit	groep	3	

	
	
	
	 	 	
	

	
	

	 	 	

	

Belangrijke	data	(deze	kunnen	gedurende	het	schooljaar	aangevuld	
worden)	
Donderdag		 5	oktober	 	 	 	 Staking	
Vrijdag			 13	oktober	 	 alle	groepen		 Afsluiting	kinderboekenweek/	

Project	Alles-in-1	
Maandag		 16	oktober	t/m		 alle	groepen	 Herfstvakantie	
Vrijdag			 20	oktober		
Maandag		 6	november	t/m	 alle	groepen		 Voortgangsgesprekken	
Vrijdag			 10	november	
Woensdag		 8	november		 	 alle	groepen		 Nationaal	Schoolontbijt	
Woensdag		 8	november		 	 alle	groepen		 Algemene	Informatieavond	(19.30-21.30	uur)	
Vrijdag			 1	december	 	 alle	groepen		 Sinterklaas	
Woensdag	 20	december	 	 alle	groepen		 Portfolio	mee	naar	huis	
Woensdag		 20	december	 	 alle	groepen		 Kerstviering	
Vrijdag		 22	december		 	 alle	groepen		 Vrij	
Maandag		 25	december	t/m	 alle	groepen		 Kerstvakantie	
Vrijdag			 5	januari	
Vrijdag			 16	februari	 	 alle	groepen		 Playbackshow	
Donderdag		 22	februari	 	 alle	groepen		 Rapport	mee	naar	huis	
Vrijdag			 23	februari	 	 alle	groepen		 Vrij	(studiedag)	
Maandag		 26	februari	t/m		 alle	groepen		 Voorjaarsvakantie	
Vrijdag			 2	maart	 	
Maandag		 5	maart	t/m	 	 alle	groepen		 Voortgangsgesprekken	
Vrijdag			 9	maart		
Zaterdag		 10	maart		 	 	 	 Klusdag		
Vrijdag			 16	maart		 	 alle	groepen		 Zwerfvuilactie/Pannenkoekdag	
Donderdag		 29	maart		 	 alle	groepen	 Pasen	(continurooster	8.30-14.00	uur)	 	
Vrijdag			 30	maart		 	 alle	groepen		 Vrij	(studiedag	BasisBuren)	
Maandag		 2	april	 	 	 alle	groepen		 Vrij	(2e	Paasdag)	



Vrijdag			 20	april		 	 alle	groepen		 Koningsspelen	
Vrijdag			 27	april		 	 alle	groepen		 Vrij	(Koningsdag)	
Maandag		 30	april	t/m	 	 alle	groepen	 Meivakantie	
Vrijdag			 4	mei		
Woensdag		 9	mei	 	 	 alle	groepen		 Vrij	(studiedag)	
Donderdag	 10	mei			 	 alle	groepen		 Vrij	(Hemelvaart)	
Vrijdag			 11	mei			 	 alle	groepen		 Vrij		
Maandag		 21	mei			 	 alle	groepen		 Vrij	(2e	Pinksterdag)	
Dinsdag		 22	mei			 	 alle	groepen		 Vrij	(studiedag)	
Woensdag		 23	mei	t/m	 	 groep	6/7/8	 Kamp	
Vrijdag			 25	mei			
Vrijdag			 25	mei			 	 groep	1	t/m	5		 Vrij	
Vrijdag			 15	juni			 	 alle	groepen		 Vrij	(studiedag)	
Maandag		 18	juni	 	 	 alle	groepen		 Vrij	(studiedag)	
Donderdag		 21	juni	 	 	 alle	groepen		 Rapport	mee	naar	huis	
Maandag		 25	juni	t/m	 	 alle	groepen		 Voortgangsgesprekken	
Vrijdag			 29	juni		
Woensdag		 27	juni			 	 groep	1	t/m	5		 Schoolreis	
Woensdag		 4	juli	 	 	 alle	groepen		 Vrij	(studiedag)	
Vrijdag			 6	juli		 	 	 alle	groepen		 Bedankmoment	ouders	
Dinsdag		 10	juli	 	 	 groep	8		 Afscheid	
Woensdag		 11	juli		 	 	 alle	groepen		 Eindfeest	
Donderdag		 12	juli	 	 	 alle	groepen		 Laatste	lesdag		

Continurooster	(8.30-14.00	uur)	
Vrijdag			 13	juli	t/m	 	 alle	groepen	 Zomervakantie	
Vrijdag			 24	augustus	


