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Wist u dat? 

 We dit schooljaar super zijn begonnen met een ontzettende leuke 

familiedag op zaterdag 2 september? 

 We in groep 7/8 en in groep 3 een stagiaire hebben? 

 De stagiaire in groep 3 zich in deze nieuwsbrief zal voorstellen? 

 De kinderpostzegelactie gestart is afgelopen woensdag 28 septem-

ber? Succes met de verkoop groep 7 en 8! 

 We met groep 5 t/m 8 op maandagmiddag 25 september bij de 

terugplaatsing van het standbeeld van Willem Beukelszoon op de 

Markt? 

 We een aantal nieuwe pluizenouders hebben nl. Sara, Deborah, 

Linda en Jessica? 

 Het spreekuur op school van de GGD deze maand ook niet doorgaat 

vanwege ziekte van de jeugdverpleegkundige? 

 Er woensdag 4 oktober een skateclinic is op school? Kinderen muts, 

skeelers, beschermers meenemen als ze die hebben?! 

 De kinderboekenweek start 4 oktober? Ellen van de bibliotheek zal 

een activiteit in het kader van de kinderboekenweek verzorgen in 

groep 5 en 6 op dinsdag 10 oktober. 

 De juffen gaan staken op  5 oktober en de kinderen dan vrij  

 hebben? 

 In groep 1 t/m 4 er tandenpoets les gegeven wordt door de GGD op 

9 oktober? 

 Donderdag 12 oktober de schoolfotograaf komt? 

 We met alle kinderen op woensdag 18 oktober naar het bos gaan? 

Deze uitstap wordt georganiseerd door de natuurouders. 

 In de herfstvakantie een schoolzaalvoetbaltoernooi voor jongens 

en meisjes van groep 7 en 8 wordt gehouden in de Vliegende Vaart? 

           Het is op 23, 24 en 25 oktober. Opgeven voor 6 oktober bij juf  

           Sharon. 

Voorwoord 

Het schooljaar is goed en feestelijk van 

start gegaan. De eerste zaterdag van het 

schooljaar hebben wij een gezellige,  

zonnige familiedag gehad en dat alles in 

het kader van ons jubileumjaar!  

Het is dan ook alweer 5 jaar geleden dat 

de school op 5 oktober officieel geopend 

is. 

Op donderdag 19 oktober gaan wij dit  

jubileum met de kinderen een hele dag 

vieren op school. Dus alweer feest! 

Verder hebben wij na de zomervakantie 

onze draai goed gevonden. De kinderen 

zijn druk met allerlei nieuwe dingen te 

leren. Dit loopt uiteen van de lessen in de 

klas tot leerzame uitstapjes. 

Hierover kunt u van alles lezen in deze 

nieuwsbrief. 

Veel leesplezier! 

Het team 

Agenda oktober 2017 
4 oktober Skate-Clinic groep 3 t/m 8  

  (neem je muts mee voor  

  onder de helm).   

  Start Kinderboekenweek  

5 oktober Dag van de leerkracht  

  Stakingsdag! Kinderen vrij! 

10 oktober Dag van de duurzaamheid; 

  Activiteit groep 5 t/m 8 

  Kinderboekenweekactiviteit;  

  Groep 5/6 

11 oktober Verjaardagsfeest juf Sharon 

  en juf Marion in groep 5/6 

12 oktober Schoolfotograaf 

  Teamvergadering 

19 oktober Jubileum dag!  

                     Kinderen om 14.15 uur uit! 

23 t/m 27 oktober Herfstvakantie! 

Van woensdag 4 oktober t/m dinsdag 21 november 2017 kan er bij 

Jumbo Supermarkten gespaard worden voor uw basisschool!  

Samen met familie en vrienden kunt u sparen voor spel- en leermaterialen 

voor de basisschool van uw kind(eren). 

 Hoe werkt de actie? 

Tijdens de actieperiode ontvangen klanten van Jumbo bij elke besteding 

van € 10,- een schoolpunt met een code.  

Op de website jumbosparenvoorjeschool.nl kunnen zij heel eenvoudig de 

punten toewijzen aan een deelnemende basisschool. Hoe meer punten uw 

school verzamelt, hoe meer u kunt besteden aan spel- en leermaterialen.  

Aan het einde van de actie wordt we het beschikbare budget verdeeld 

over alle deelnemende scholen in de regio op basis van het aantal 

ontvangen schoolpunten . Spaart u mee? 

http://jumbosparenvoorjeschool.nl/


Wandelen voor water 
In het voorjaar van 2016 heeft onze school meege-

daan aan Wandelen voor Water.  

Samen zijn we in actie gekomen voor schoon drinkwa-

ter voor kinderen en hun families in Burundi. 

Met de opbrengst van wandelen voor water 2016 is 

het volgende gerealiseerd: 

* 53 waterpompen/ waterbronnen zijn aangelegd 

 bij scholen en in dorpen. Eén pomp is gebouwd 

 bij een gezondheidscentrum. 

* Iedere waterbron wordt beheerd door een 

 water comité. Hierdoor is de gemeenschap  

 Verantwoordelijk voor de waterbron; men moet 

 hem zelf onderhouden. 

* 2 toiletblokken bij basisscholen zijn gebouwd. 

* Honderden kinderen hebben hygiënelessen 

 gehad op school. Tijdens deze lessen leren de 

 kinderen hoe ze ziektes kunnen voorkomen. 

 Op de scholen waar ZOA een waterpomp heeft 

gerealiseerd zorgt het World Food  

 Program voor een gratis maaltijd voor de  

 schoolkinderen. 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door lokale arbei-

ders. Ook heeft bij iedere waterbron de 

gemeenschap bijgedragen door bouwmateriaal aan te 

leveren. Hierdoor voelen mensen zich 

verantwoordelijk voor de waterbron én drukte dit de 

kosten. 

De hygiënelessen die de kinderen kregen hebben in-

vloed op de hele gemeenschap. Kinderen blijken 

prima in staat het geleerde over te brengen op hun 

ouders. 

DANKZIJ DE 53 WATERBRONNEN HEBBEN NU 

150.000 KINDEREN SCHOON DRINKWATER! 

Herfstvakantie 
Het is herfstvakantie van maandag 23 

oktober t/m vrijdag 27 oktober. Wij 

verwachten alle kinderen maandag 30 

oktober weer gezond en uitgerust op 

school. 

Jarig in oktober! 
1 oktober wordt Jasper Oosthoek 5 jaar. 

5 oktober wordt juf Sharon 35 jaar. 

6 oktober wordt Lucas Doolaege 5 jaar. 

12 oktober wordt Amber Rijkens 5 jaar. 

13 oktober wordt Jelte Janssen 9 jaar. 

14 oktober wordt Arne Eenennaam 12 jaar. 

16 oktober wordt Neo de Putter 7 jaar. 

16 oktober wordt juf Marion 58 jaar. 

17 oktober worden Kyano en Lindsey de Gijsel 

6 jaar. 

31 oktober wordt Justin Provoost 8 jaar. 

Allemaal hartelijk gefeliciteerd en een fijne 

dag! 

Nieuws van de MR 
Via de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van 

onze vergaderingen. Voor het eerste stukje gebruiken we 

de algemene tekst die ook gebruikt wordt op de website 

van ’t Geuzennest. https://tgeuzennest.ogperspecto.nl 

Alle ouders kunnen meedenken, meepraten over de school. 

Dit kan via de medezeggenschapsraad. In deze raad zitten 

een aantal ouders, die driejaarlijks worden gekozen. Ook 

enkele teamleden maken deel uit van de M.R.. De raad geeft 

adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het 

beleid van de school te maken hebben. Dit kan gaan over 

bijvoorbeeld de besteding van de ouderbijdrage, de inzet 

van het personeel, het overblijven en de schoolgids. De 

grootte van de M.R. is afhankelijk van het aantal leerlingen 

op school, voor onze school zijn  dit 4 leden en een advi-

seur. Twee leden worden door de ouders vanuit de ouders 

gekozen en twee leden worden door het personeel vanuit 

het personeel gekozen. De medezeggenschapsraad is in 

2017-2018 als volgt samengesteld: 

Voorzitter    Mevr. P. van Strien (juf Petra) 

Secretaris   Dhr. A. de Putter 

Lid    Mevr. J. Frusch (juf Jessica) 

Plaatsvervangend  

voorzitter   Dhr. M. Harte 

Wanneer u vragen heeft horen wij dit graag. Wij bespreken 

ze dan in onze eerste vergadering op maandag 6 november 

2017.  

Hallo 

Mijn naam is Arnoud. Ik ben 18 

jaar oud en ik woon in Biervliet. 

Ik  ga dit jaar stagelopen in groep 

3. Dit jaar ben ik begonnen met 

het volgen van de PABO op de HZ 

in Vlissingen. Ik voetbal bij het 

1ste elftal van vv Hoofdplaat. Ik 

heb heel veel zin om van alles van 

juf Jessica en groep 3 te leren!   

Nieuws van de overblijfouders 
Graag de namen van uw zoon/dochter op bekers, pakjes 

en broodtrommels zetten a.u.b! 

Verzoek i.v.m. de verkeersveiligheid rond school  

Beste ouder(s), verzorger(s) en andere  

belanghebbenden,  
Wilt u a.u.b. uw auto, bij de school, parkeren in de daarvoor bestemde vak-

ken en niet op of naast de stoep? Opties zijn bijvoorbeeld aan de  

Braakmanlaan of in de Schoollaan.  

https://tgeuzennest.ogperspecto.nl

