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Hoofdluis
Bij de hoofdluiscontrole van woensdag 8 november zijn geen
luizen geconstateerd; wel zijn er neten gezien.
Voortaan wordt ook de groep vermeld zodat de ouders van
de kinderen uit de betreffende groep extra kunnen
controleren. Deze keer ging het om groep 8.
Belangrijk is om regelmatig de kinderen te controleren en te blijven kammen met een
luizenkam.

Rookworsten- en speculaasactie
We willen iedereen bedanken die zich heeft ingezet om rookworsten en speculaas te
verkopen, kinderen wat hebben jullie weer je best gedaan.
Ook de ouders die geholpen hebben met inpakken en sorteren bedankt!
We hebben dit jaar met elkaar 1567 rookworsten en 400 pakken speculaas verkocht.
Het bedrag wat we daarvan overhouden voor in de kas van de OC is € 1638.35.
Dit is een prachtig bedrag waar we weer veel leuke dingen van kunnen doen voor de
kinderen.
Bedankt voor ieders inzet!
een hartelijke groet namens de oudercommissie,
Walter van de Pol
Ellen van Kempen

Sinterklaasfeest
Op dinsdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest; aankomst van Sinterklaas
met zijn gevolg is om 9.30 uur.
Het is de bedoeling dat alle kinderen op school blijven eten; de oudercommissie
zorgt dan ook voor een broodje knakworst.
De school gaat om 14.00 uur uit.

Winterfair
We hebben nog hulp nodig voor de winterfair op 14 december.
Zijn er ouders en/of oudere broers of zussen die:
 kinderen willen schminken en/of nagellakken
 willen helpen bij voetbal
 begeleiden van spelletjes
 oliebollen willen bakken
 opbouwen en afbreken van de markt
Voor reacties (vóór 24 november): turbo@hetnet.nl of 06-25530067 (Trudie
Doppenberg)

Overblijven

Voor het overblijven op de maandag om de week hebben we tijdelijk nog iemand
nodig.
Zou jij willen overblijven van 11.55 tot 13.00 met de kinderen op school?
Dit doe je wel samen met een andere ouder.
Je mag je eigen kinderen zonder vergoeding meenemen; ook kinderen die nog thuis
zijn.
Je krijgt per keer een financiële vergoeding.
Als je nog meer info wil, neem dan even contact op met mij (Anita Koopman).
Zie ook de brief van het schoolbestuur (voor al onze scholen) onderaan deze brief.

Psalmenlijst
Groep 1-2
27 nov.
04 dec.
11 dec.
18 dec.

Psalm 133:3

Groep 3-4

Groep 5-6

Groep 7-8

Psalm 43:3
Psalm 46:6
Lofz. Maria:1
Lofz. Maria:3

Psalm 43:3
Psalm 96:6
Psalm 98:2
Lofz. Zach.:5

Psalm 43:3
Psalm 96:6
Psalm 98:2
Lofz. Zach.:5

Agenda
datum
05 dec.
14 dec.
21 dec.
25 dec.-05 jan.

activiteit
Sinterklaasfeest; de kinderen krijgen vrij om 14.00 uur.
Winterfair; 16.00-20.00 uur
Kerstfeest voor groep 1-2; nader bericht volgt.
Kerstvakantie

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Op woensdag 1 november is Mad Science op basisschool met de Bijbel Huinen geweest met
een spannende wetenschap & techniekshow!
Aan de hand daarvan kunnen de kinderen zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap &
techniekcursus.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan 6 bijeenkomsten aan de slag met talloze experimenten,
activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen
en stimuleren een onderzoekende leerhouding.
Leer alles over het laboratorium, moleculen en maak chemische reacties. Daarnaast ga je op
ontdekkingstocht door de ruimte, leer alles over ruimtetechnologie en lanceer een raket!

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen
beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies
trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de
kinderen een pakketje en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en te
experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op de school.
Data van de cursus:
Maandag 08-01-2018
Maandag 15-01-2018
Maandag 22-01-2018
Maandag 29-01-2018
Maandag 05-02-2018
Maandag 12-02-2018

Tijdstip: 15:30 uur tot 16:30 uur.

Inschrijven kan tot 4 december via http://nederland.madscience.org
Cursusgroep vol = vol, wees er dus snel bij!
De kosten zijn voor 6 lessen € 69,50 per kind.
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Geachte ouders / verzorgers,
Onze scholen zijn wettelijk verplicht om het overblijven van kinderen te faciliteren.
We noemen dat ‘tussenschoolse opvang’ of ‘TSO’. De scholen krijgen voor de TSO
geen vergoeding van de overheid, de school mag alle kosten voor de TSO
doorbelasten aan de ouders. Daarom betalen ouders van wie hun kinderen
overblijven een TSO-vergoeding.
Door de inzet van ouders als overblijfouders kunnen we de TSO betaalbaar houden.
Deze ouders stellen zich één of meerdere dagen per week beschikbaar als
overblijfouder. Zij ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Omdat de
vrijwilligersvergoeding een relatief laag bedrag is kan de TSO-vergoeding die ouders
betalen ook laag gehouden worden. Dat zouden we graag zo willen houden.
Helaas neemt het aantal overblijfouders af. Om toch een betaalbare TSO te kunnen
blijven aanbieden, doen we een dringend beroep op alle ouders om zich als
overblijfouder beschikbaar te stellen. Overweeg daarbij ook dat het mogelijk is om
anderen als overblijfvrijwilliger aan te dragen, bijvoorbeeld een volwassen zoon of
dochter, een opa of oma of misschien wel iemand anders uit uw familie- of
kennissenkring.
Als deze oproep niet tot gevolg heeft dat het aantal overblijfvrijwilligers toeneemt,
zullen we andere maatregelen moeten nemen op de scholen waarvoor onvoldoende
vrijwilligers beschikbaar zijn. Die zullen al snel in de richting gaan van de inzet van
betaalde overblijfmedewerkers. Dat zal een forse verhoging van de TSO-vergoeding
tot gevolg hebben. Wilt u er aan meehelpen dat we niet tot deze maatregel hoeven
over te gaan? Meldt u zich dan voor de kerstvakantie aan als overblijfvrijwilliger of
vraag anderen uit uw omgeving om dat te doen. De TSO-coördinator van onze
school is: Anita Koopman.
Voor eventuele vragen n.a.v. deze brief kunt u contact opnemen met de directeur
van uw school. We staan vanzelfsprekend ook open voor adviezen en tips voor de
toekomst van het overblijven. U kunt ons mailen via info@cnsputten.nl
Met vriendelijke groet,
Kees Visser en René Hubregtse, uitvoerend bestuurders

