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Voorwoord

Wist u dat?

De herfstvakantie is alweer eventjes voorbij.
De tijd weer op winterstand en het najaar is nu
echt van start gegaan.
Ondertussen gaat alles op school gewoon door
en is de werkgroep Sinterklaas druk bezig met
de voorbereidingen voor het sinterklaasfeest
op school. En de Kerstwerkgroep heeft ook zijn
eerste bijeenkomsten gehad.
De ouderraad heeft weer acties op touw
gezet om de schoolkas voor de kinderen een
beetje aan te vullen.
We wensen u daarom veel leesplezier met deze
’herfstnieuwsbrief’, waarin u over
bovenstaande punten meer kunt lezen.
Het team



Agenda november 2018
7 november Schoolontbijt
Verlichtingcontrole
8 november Team Kiddo’s en ‘t
Geuzennest
IKC-scholing
12 november Start subsidie
“gruiten”
5 december Sinterklaasviering





De voorstelling van Tijl Damen voor de peuters en kleuters geslaagd
was?
Op 8 oktober de schoolfotograaf is geweest?
We in afwachting zijn van het resultaat?
De kinderen van groep 5 en 6 op 9 oktober een leuke activiteit over
het thema ‘Vriendschap is.... iedereen hoort erbij?” van de
Kinderboekenweek hebben gehad?
















Alle juffen op woensdag 10 oktober in een andere groep hebben
voorgelezen in het lader van de Kinderboekenweek?
Het op vrijdag 12 oktober gezellig druk was op de boekenmarkt?
Op 11 oktober de kinderen van groep 7 en 8, verhalen hebben
gehoord over de bevrijding van Biervliet die verteld werden door
mensen die de bevrijding hebben meegemaakt?
De jongens uit groep 7 en 8 in de herfstvakantie mee hebben gedaan
aan een zaalvoetbaltoernooi?
Alle groepen na de herfstvakantie in het bos zijn geweest?
We voor de kerstviering zijn we op zoek naar blikken zonder etiket
en glazen potjes met deksel zonder etiket?
In groep 5/6 hebben we tot de kerst een boekencollectie van Mirjam
Oldenhave in de klas. Naast de bekende Mees Kees boeken heeft ze
nog andere kinderboeken geschreven?
Wij u willen herinneren aan de betaling van de vrijwillige
ouderbijdrage?
Wij hier gedurende het hele jaar allerlei leuke activiteiten van doen?
We op maandag 22 oktober op een gezellige manier afscheid hebben
genomen van juf Marion?
We haar heel veel succes wensen met haar nieuwe uitdaging?
Er ook veel nieuwtjes, foto’s en filmpjes op onze facebook pagina
‘Basisschool ‘t Geuzennest’ worden geplaatst?

Jarig in november!
6 november wordt Justin Adam 11 jaar!
11 november wordt Martina Oosthoek 11 jaar!
12 november wordt Pim Adam 6 jaar!
19 november wordt Thimo de Gijsel 11 jaar!
24 november wordt Kayla Nuyts 8 jaar!
Allemaal hartelijk gefeliciteerd en een
fijne dag!
O.b.s. ‘t Geuzennest
Braakmanlaan 14
4521 AA Biervliet
0115-481683
Email: tgeuzennest@ogperspecto.nl
www.t-geuzennest.nl



De verkeersouders op woensdag 7 november verlichtingscontrole
doen.? Het motto dit jaar is: Zet je licht aan!

IKC-ontwikkeling
Op woensdag 10 oktober hebben alle medwerkers van ‘t Geuzennest en de
de Kiddo’s weer een gezamenlijke studiemiddag gehad. Wij zijn verder
gegaan met onze visie-ontwikkeling. Hoe willen wij dat ons IKC er over een
jaar uitziet? Wat willen wij bereiken met de kinderen? Hoe gaan wij onze
ouders betrekken? Een heleboel vragen waar wij ons mee bezig houden.
Op maandag 29 oktober zijn wij op bezoek geweest bij KC de Hoven in
Rosmalen. Wij hebben hier een presentatie en een rondleiding gehad. Na de
lunch hebben wij ons bezoek geëvalueerd en besproken met elkaar wat
willen wij meenemen naar Biervliet. Wij waren erg enthousiast en een
werkgroep gaat op korte termijn met elkaar aan de slag, zodat wij hetgeen
wij gezien hebben gezamenlijk gaan uitproberen.

Bedankt sponsoren!

Schoolontbijt

Op donderdag 25 oktober zijn de
Op woensdag 7 november is
peuters en kleuters naar het bos
het schoolontbijt.
geweest. Deze ochtend is ons aangeboden namens
Deze ochtend mogen alle kinNatuur & Zo. Op woensdag 31 oktober zijn de groepen
deren naar school komen in
3 t/m 8 naar het bos geweest. Boswachter Eric Verhage
hun pyjama en ontbijten wij
(Staatsbosbeheer) heeft geregeld dat de
gezamenlijk in de klas, Na het ontbijt wordt er
Ondernemingsvereniging Willem Beukelszoon uit
voorgelezen en nog even buiten gespeeld.
Biervliet deze ochtend heeft gesponsord. Namens
De uitnodiging voor deze ochtend is inmiddels
alle kinderen willen wij onze sponsoren hartelijk
verstuurd
bedanken!

Dierenfeest groep 1/2
Natuurdag groep 1/2
Op donderdag 25 oktober was het een leerzame natuurdag;
een bezoek aan het Braakmanbos voor de kleuters en de
peuters!
Tijdens het bezoek hebben de kinderen met een zoekkaart en
een loep gezocht naar paddenstoelen. Met een spiegeltje
konden de kinderen onder de hoed van de paddenstoel kijken
naar de sporen. Onderweg kwamen zij kaboutertje “Pinnemuts”
tegen die allemaal leuke opdrachtjes had, zoals voelen aan de
schors, ritselen met bladeren, zoeken naar dierensporen en
luisteren naar bosgeluiden. Na afloop lekker gesmuld van een
banaan of appel en een beetje drinken. Het was, in
samenwerking met onze natuurouders, een geslaagde maar
vooral leerzame ochtend!

Bag2school actie

Speculaasactie op ‘t Geuzennest
Sinds een paar weken loopt er een speculaasactie.
De OR heeft dit in samenwerking met de kinderen
georganiseerd. De opbrengst zal geheel ten goede
komen aan de school! De kinderen hebben zoveel mogelijk
speculaaspoppen verkocht. De actie wordt mede mogelijk
gemaakt door bakkerij Risseeuw. Begin december worden
de bestellingen geleverd!

9 oktober hebben de kleuters bezoek gehad van
juf Hetty (cultuurmenu) met behulp van een verhaal nam ze de kinderen mee op een muzikale
ontdekkingstocht. Alle kinderen hebben hier erg
van genoten en het leukste is dat juf Hetty 30
oktober nog een keer terug komt. We zijn erg
benieuwd wat ze deze keer voor ons in bedacht

Sinterklaas!
Op zaterdag 17 november komt Sinterklaas weer
aan in Nederland. Vanaf 12 november is het
Sinterklaasjournaal te volgen. Ook op school
zullen we elke dag naar het Sinterklaasjournaal
kijken.
Op woensdag 5 december zal Sinterklaas,
samen met zijn Pieten, ons een bezoek brengen!

Nieuws over het gruiten
We zijn dit schooljaar wederom
gestart met het schoolgruiten. De kinderen krijgen
3x per week (woensdag, donderdag en vrijdag)
groente of fruit aangeboden. Hiervoor hebben wij
een bijdrage aan alle ouders gevraagd. Verder
hebben wij ons weer ingeschreven voor het
gesubsidieerde project van de overheid. We zijn
dan ook heel blij u te kunnen mededelen dat de
subsidie ook dit jaar weer is toegekend aan
’t Geuzennest. Dit betekent concreet dat we met de
eenmalige bijdrage van de ouders en de te ontvangen subsidie het hele jaar door 3x in de week
groente en fruit kunnen aanbieden.

