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Kinderboekenweek 2019 thema: Reis mee!

Wat hebben we genoten van dit thema
op school. Leuke opening door de
leerkrachten, geweldige voorstelling van
Marjo Dames, Bea Goes die in alle
groepen over leesbevordering komt
vertellen en tenslotte onze kinderen die
een reis door de school maakte om met
elkaar te gaan lezen.

Luizencontrole:
Aanstaande woensdag, 30 oktober, is er weer luizencontrole. Zou
u op de betreffende dag rekening kunnen houden met het kapsel
van uw kind? (d.w.z. losse haren – geen gel - geen vlechten enz).
Voor meer informatie over hoofdluis zie: De website van GGD
Kennemerland
www.ggdkennemerland.nl of op http://www.rivm.nl/hoofdluis en
bekijk het filmpje over hoofdluis op
http://www.youtube.com/RIVMnl

Klassenouders
Hieronder volgt een overzicht welke ouders klassenouder zijn van elke groep:

Groep 1-2

Lisanne (mama van Pip)
Ilona (mama van Hugo)
Chantal (mama van Ayden)

Groep 6

Mariejanne (mama van Nienke)
Patricia (mama van Nina)

Groep 3

Nancy (mama van Suze)
Linda (mama van Milan)

Groep 7

Natasja (mama van Demi)
Margriet (mama van Etiënne)

Groep 4

Patricia (mama van Bram)
Mariejanne (mama van Pepijn)

Groep 8

Patricia (mama van Stan)
Kay (mama van Bas)

Groep 5

Daniëlle (mama van Fleur)
Kim (mama van Mila)

Een klassenouder ondersteunt de leerkracht / groep bij het organiseren van praktische zaken
zoals; vervoer regelen bij uitjes / hulp regelen bij groepsactiviteiten op aanvraag van de
leerkracht. We zijn hier heel blij mee!
Bedankt!
Namens oudervereniging De Den willen wij graag alle ouders, oma’s, opa’s, familieleden en alle
andere leden van de Rabobank die op ons gestemd hebben, ontzettend bedanken voor hun stem.
Hiermee hebben wij een heel mooi bedrag van EUR 643,69 mogen ophalen, dat wij goed zullen
gebruiken voor leuke en educatieve activiteiten voor de kinderen van Basisschool de Den.
Wilt u volgend jaar ook op ons stemmen, maar bent u nog geen lid van de Rabobank, regel dit direct
online via https://www.rabobank.nl/lokale-bank/zuid-limburg-oost/uw-lidmaatschap/ of ga langs bij
een van de kantoren van de Rabobank.

Herfstwandeling 2019 (geschreven door de leerlingen van groep 5)
Afgelopen woensdag 23 oktober hebben wij een herfstwandeling gehad. Groep 8 is als eerste
vertrokken. Na tien minuten vertrok groep 7, toen groep 6 enzovoort… Eindelijk was groep 5 aan de
beurt. We begonnen te lopen in de richting van het café bij de kerk. Iets voor het café gingen we het
bospadje in. Toen liepen we rechtdoor de berg af. Daarna kwamen we uit bij de pauze. Hier hebben
we een lekker appeltje, een glas ranja en ons eigen tien-uurtje gehad.
Weer vol nieuwe energie gingen we rechts af en kwamen we veel vliegenzwammen tegen. Daarna
gingen we rechtdoor, links af door een draaihekje. Toen kwamen we uit bij een wei. Er stonden twee
struiken en daar moesten we door heen het pad volgen.
Onderweg kwamen we een oude boomhut en een jacht hut tegen. Gelukkig zat er geen jager in. Toen
liepen we door waterplassen en eentje was wel 1,5 meter lang. Uiteindelijk kwamen we op een
verharde weg. En onderweg kwamen we nog een boerderij tegen. Onderaan de berg was een
verrassing: we gingen met de huifkar terug naar school.

Herfstwandeling
Op woensdag 23-10-2019 was het dan eindelijk zover, de jaarlijkse herfstwandeling van Basisschool de
Den was een feit. Nadat hij eerder was afgelast vanwege slechte weersomstandigheden, was het
vandaag prachtig weer! In een heerlijk zonnetje vertrokken om 8.45u de eerste groepjes van groep 12 met de huifkar naar het vertrekpunt. In de ene hand een tas om hun gevonden herfstschatten mee
te nemen en in de andere hand een foto speurtocht. Onderweg zagen we paddenstoelen, omgevallen
bomen, bergen bladeren maar (bijna) geen kastanjes of eikeltjes. De egels en eekhoorns hadden alles
al bij elkaar gesprokkeld voor als straks de winter aanbreekt. Halverwege de tocht was er een
pauzeplek waar we heerlijke appels konden eten en een bekertje ranja konden drinken. Na goed te
hebben uitgerust en gegeten konden de kinderen met hernieuwde energie hun tocht vervolgen. Bij
aankomst op school werd er nog even heerlijk buiten gespeeld. Moe maar voldaan zijn we daarna gaan
lunchen en hebben we de rest van de middag nog lekker gewerkt. De zelf gevonden herfstschatten
gebruiken we in de klas om iedereen een mooi herfsttafereel van te laten maken. Bedankt alle
hulpouders en ov!
Noodoproep! Wie komt ons klaar-overteam versterken?
Afgelopen schooljaar hebben de leerlingen van groep 8, verkeersouders en de leerkrachten ervoor
gezorgd dat we op een veilige manier deelnemen in het verkeer. Dank jullie wel voor deze inzet!
Op dit moment zijn er 3 ouders actief als brigadier. Zij houden toezicht tijdens het brigadieren. Dit zijn
Valerie Flamand, Jolanda Custers en Stefanie Hermans. De leerkrachten nemen deze taak elke dag 1
x vóór schooltijd en alle dagen ná schooltijd over. We zijn dus dringend op zoek naar meer hulp!
Er zijn de laatste jaren al veel oproepen geweest zonder resultaat. Dit betreuren wij ten zeerste. Het
gaat om de veiligheid van onze kinderen die wij samen dragen. Zoals het er nu naar uitziet zullen er
momenten komen dat de kinderen zelfstandig moeten oversteken.
Twijfel niet, geef u op! Onze brigadiers van de bovenbouw doen het geweldig.
•Het brigadieren duurt 15 minuten per keer.
• U kan zelf een moment aangeven dat u kunt brigadieren.
• Grootouders of buren zijn uiteraard ook van harte welkom!
Aanmelden kan bij juffrouw Ine. We houden jullie op de hoogte. Samen kunnen we dit oplossen!

Schoudercom
Basisschool ‘de Den’ gaat voor de communicatie met de ouders/verzorgers
SchouderCom (school-ouder communicatie) gebruiken. Dit is een online
communicatieplatform dat voor alle betrokkenen overzichtelijke communicatie
mogelijk maakt en onder andere berichten, enquêtes en een jaarkalender
ondersteunt.
Iedere ouder/verzorger kan zelf zijn/haar eigen gebruikersaccount in SchouderCom aanmaken.
Hiervoor heeft u een uitnodiging ontvangen via de mail. Mocht dit niet het geval zijn, stuur dan een email naar info.deden@kom-leren.nl, of geef het door aan juffrouw Lian. Zij zal dan zorgen dat u alsnog
een uitnodiging ontvangt.
Vanaf 1 november gaan we via SchouderCom berichten versturen. De nieuwsbrief zal via Schoudercom
én via de e-mail verzonden worden. Na de kerstvakantie, dus vanaf januari, zullen we uitsluitend via
SchouderCom gaan communiceren.
Berichten zullen voortaan binnen SchouderCom worden verstuurd, waarbij u (indien gewenst)
notificaties via e-mail of via de App ontvangt.
Bij het inrichten van het school-account worden de basisgegevens van de leerlingen (naam, groep en
leerlingnummer) en de e-mailadressen van de ouders in SchouderCom geïmporteerd . Overige
informatie, zoals adres en telefoonnummers, kunt u zelf toevoegen en daarbij aangeven of andere
ouders deze gegevens ook mogen zien. Uw school en SchouderCom gaan uiteraard zorgvuldig om met
de privacy van deze gegevens.
Een link naar de volledige tekst van de privacy policy van SchouderCom is te vinden op
http://www.schoudercom.nl/privacy_policy.
Het invullen van extra gegevens zoals adres en telefoonnummers is niet verplicht maar maakt het de
school wel makkelijker om uw gegevens up-to-date te houden in ons administratiesysteem.
Indien uw e-mailadres recent gewijzigd is en u dit nog niet heeft doorgegeven vragen wij u dit zo
spoedig mogelijk te doen.
Heeft nu nog geen account aangemaakt? Dan vragen wij u om dit zo snel mogelijk te doen.
Rapport 1
Op dinsdag 12 november ontvangen de leerlingen hun eerste rapport van dit schooljaar. De
oudergesprekken zijn in de week van 25 november. U ontvangt een uitnodiging via Schoudercom.
Wilt u de rapportklapper mee naar school geven? Dank je!
Tot slot
De volgende nieuwsbrief verschijnt in november.

Groetjes,
team basisschool ‘de Den’.
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