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Beste ouders/verzorgers,
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u als bijlage de jaarkalender 2017-2018.
Het adressenboekje is helaas nog niet compleet. Zodra alle relevante namen en adresgegevens bekend zijn, mail ik u
dat.
In het ouderportaal van ParnasSys kunt u de adressen van de medeleerlingen van uw kind(eren) vinden.
In deze nieuwsbrief o.m.:

fietskeuring

sportdag

goede doel

schoolfotograaf
Goede doel
Het Talent gaat het komende half jaar sparen voor World Vision .
World Vision: Visie, missie, identiteit
World Vision is een christelijke organisatie. Ons geloof en onze waarden motiveren ons om positieve en structurele verandering te brengen in de gebieden
waarin we werken en ervoor te zorgen dat levens van kinderen tot bloei
komen.
Kinderen in armoede verdienen ook een leven dat helemaal tot bloei komt. Dat samen waarmaken is een van de
mooiste dingen die je kunt doen. World Vision luistert naar kinderen en pakt de oorzaken van armoede en onrecht
aan. En dat doen wij zonder onderscheid te maken in geloof, ras of politieke overtuiging.
Onze missie: elk kind tot bloei
World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. We willen dat kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven. We luisteren naar kinderen en pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan. Samen met de familie en omgeving werken we aan vooruitgang die doorgaat als
World Vision weg is.
Meer informatie over World Vision kunt u vinden op de website http://www.worldvision.nl/.
De groepen 5 t/m 8 zijn al bezig met het instuderen van een musical samen met deze Stichting. We zijn met onze kinderen al hard aan het oefenen geweest en de leerlingen hebben er veel zin in! De voorstelling zal gaan over de rechten
van het kind. De ouders van deze groepen mogen komen kijken en worden hier per brief verder over geïnformeerd.
Belangrijk is dat de leerlingen van de bovenbouw op donderdag 28 september tussen de middag allemaal op school
moeten eten. Diezelfde avond zal de musical zijn.
In alle groepen wordt weer wekelijks gespaard voor het goede doel.
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Sportdag
Aanstaande woensdag is het alweer zover. De jaarlijkse sportdag staat voor de deur.
De sportdag zal dit jaar worden gehouden bij voetbalvereniging SV Den Hoorn, Zuidhoornseweg 4 in Den Hoorn.
KLEUTERS: De leerlingen van de groepen 1 en 2 worden om 9.00 uur verwacht op het kunstgras van het hoofdveld.
Dit is het veld voor de tribune. Aan de reling van het veld hangen de nummers 1 tot en met 20. Dit zijn de nummers
van de groepjes en hier zal ook de groepsleider staan. Als de groepjes compleet zijn, dan gaan we om 9.15 uur beginnen met de spelletjes. Met een pauze tussendoor met wat te drinken en wat lekkers zullen de spelletjes doorgaan tot
11.35 uur. Hierna zoeken de kinderen de juf op en is de sportdag afgelopen. Meld u wel even af bij de juf,zodat die
goed in de gaten kan houden dat alle kinderen opgehaald zijn. Als u tegen problemen aanloopt met de tijden neem
dan even contact op met de juf en dan vinden wij daar gezamenlijk een oplossing voor.
GROEP 3 tot en met 8: De leerlingen van groep 3 tot en met 8 worden om 8.30 uur verwacht op het plein voor de
hoofdingang van de voetbalvereniging. Op de grond staan de nummers met krijt aangegeven. Zoek het nummer van je
eigen groepje op en als het groepje compleet is, gaan we gezamenlijk naar het eerste spel op veld 2 of op veld 3. De
groeps- en spelleiders hebben een schema gekregen waar op staat waar de groepjes heen moeten.
De eerste spelletjes beginnen om 8.50 uur. Tussendoor is er ook een pauze met wat te drinken en te eten. De spellen
duren tot 11.50 uur en nadat we met zijn allen de spellen opgeruimd hebben, volgt er een prijsuitreiking voor de groep
met de meeste punten en ook voor de sportiefste groep.
De indeling van de groepjes en alle overige informatie voor de hulpouders volgt aanstaande maandag via de mail.
Helaas hebben nog niet alle groepjes van de kleuters en de groepen 3 en 4 een groepsleider.
U kunt zich nog aanmelden door kduijndam@cbshettalent.nl een mailtje te sturen.
Sportieve groeten van de sportdagcommissie.

Fietskeuring
Op maandag 2 oktober 2017 zal de fietsenmaker met een paar van zijn medewerkers weer
de jaarlijkse fietskeuring op school verzorgen.
Wij willen u daarom vragen uw kind op deze dag op de fiets naar school te laten komen.
Doel van deze actie is de verkeersveiligheid voor kinderen op de fiets te verhogen. Verlichting, reflectie, bel, stuur, remmen en banden worden bij deze keuring gecontroleerd. Vooral
nu de natte, donkere wintermaanden in aantocht zijn, zijn deze zaken van groot belang voor de veiligheid van uw kind
in het verkeer.
Als de fiets in orde is, krijgt het kind een OK! Sticker om op de fiets te plakken. Het is een goed idee om zelf van tevoren de fiets al even na te kijken, dat voorkomt teleurstellingen.
Let op: de fietskeuring vindt plaats bij het hoofdgebouw, het is dus handig als de fiets daar ’s ochtends al gebracht
wordt.
Met vriendelijke groet,
Margreet Malda
Namens de verkeerscommissie Den Hoorn
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Schoolfotograaf
Op donderdag 28 september komt de schoolfotograaf weer de jaarlijkse schoolfoto’s maken. Er worden groepsfoto’s en individuele foto’s gemaakt. Broertjes
en zusjes die bij ons op school zitten, worden ook nu weer samen onder schooltijd op de foto gezet.
Het is na schooltijd mogelijk om een groepsfoto van alle broertjes en zusjes van
het gezin te laten maken. Binnenkort hangen er inschrijflijsten op het grote
prikbord bij de lokalen van de groepen 1. Hierop kunt u aangeven op welke tijd u
kunt komen voor het familieportret.
Staking
Het is nog niet bekend hoe de stakingsdag voor het Primair Onderwijs op 5 oktober 2017 op onze school zal
verlopen. U wordt hier zeer binnenkort over ingelicht.
Inschrijving broertjes/zusjes
Het is voor onze planning en administratie belangrijk dat broertjes en/of zusjes die ook bij ons op school komen,
bijtijds ingeschreven zijn. U kunt het inschrijfformulier op komen halen bij de directie of opvragen bij de leerkracht
van uw kind.
Informatieavond groep 1a en 1b
Door omstandigheden kon de geplande informatieavond voor de groepen 1a en 1b afgelopen maandag niet doorgaan. De nieuwe datum is dinsdag 3 oktober. Tijd: 19.00 uur. De uitnodigingen zijn aan de ouders gestuurd.
Activiteiten BSO
Buitenschoolse opvang ‘t Kickertje organiseert veel activiteiten, waaraan ook kinderen die niet staan ingeschreven
bij ‘t Kickertje, deel kunnen nemen. In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u informatie over de cursussen en
het inschrijven hiervoor.
Kalender
di
woe
do
di
wo
do
vrij
ma t/m vrij

19-09-2017
20-09-2017
28-09-2017
03-10-2017
04-10-2017
05-10-2017
13-10-2017
16 t/m 20-10-2017

prinsjesdag
sportdag
schoolfotograaf
informatieavond groepen 1a en 1b
start kinderboekenweek
studiemiddag / (staking?)
compensatieverlof groep 1 t/m 4
herfstvakantie

Welkom op school
Groep 1a
Lot Elfering
Groep 1b
Hannah Pronk
Sem Pronk
Immanuel Korevaar
Allemaal van harte welkom op onze school. We wensen jullie heel veel plezier en succes!

Met vriendelijke groet, Marja Faber
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