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Wat staat er in oktober op het programma:
Oktober:
5 oktober
6 oktober
10 oktober
10 oktober
11 oktober
13 oktober
13 oktober
16 t-m 20 oktober
25 oktober
25 oktober
31 oktober

Staking
ANWB Lichtbrigade
Bovenbouw leerorkest
Algemene ouderavond OR
Bieb
Groep 7/8 naar de RSG om 8:15
Sponsorloop onderbouw 11:15 – bovenbouw 11:30
Herfstvakantie
Luizencontrole
Bieb
Leerorkest

Rita:
Het schooljaar heeft een goede start gemaakt. De bovenbouw heeft het (regenachtige) kamp
in Giethoorn al achter de rug en ook de schoolreis van groep 1 t/m 5 in de Spelerij is
geweest. Wat fijn, dat we dit samen met de Holsthoek hebben kunnen doen. Kinderen leren
andere kinderen kennen en bovendien delen we de kosten. Win-win dus.
Op zaterdag 16 september is de feestelijke opening van de BSO geweest. Na een jaar hard
werken en met dank aan de mensen, die hun inzet daarvoor hebben getoond, is de BSO dan
nu lekker dichtbij. Ayla: heel veel plezier en succes!!
Verder hebben we ook de ouder-informatie-avond gehad. Fijn om te horen, dat er nieuwe
ouders zijn, die verrast en blij zijn over onze manier van werken. Op zo’n avond kom je dat
dus te weten en kun je daar ook vragen over stellen. We staan altijd open voor vragen, maar
vooral deze avonden zijn daar geschikt voor.
De landelijke staking voor leraren in het basisonderwijs is intussen geweest. Namens onze
school ben ik naar Den Haag gegaan. Wat was dat een goede en indrukwekkende
manifestatie. U zult het ongetwijfeld op het nieuws hebben gezien. Er waren volgens de
organisatie 60.000 juffen en meesters op de been. Dit alles was vooral om meer geld voor
het onderwijs, om meer handen in de klas te kunnen krijgen, zodat we uw kind(eren) op een
nog betere manier kunnen begeleiden. Erg zinvol en hopelijk werpt deze actie zijn vruchten
af.
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Vandaag, 6 oktober zijn de fietsen van uw kinderen gecontroleerd op verlichting, remmen
e.d. Dit, omdat we de donkere periode weer ingaan en kinderen vaak met hun fietsen in het
donker fietsen.
Nieuwtjes groep 1-2-3-4:
- Zo langzamerhand komen we weer in het ritme van de dag/week. De weektaken
zijn er weer voor groep 4, we weten weer hoe het is om zelfstandig te werken en
wanneer er instructies zijn…… rust in de klas.
- Wat goed om te horen, dat de kinderen nog van voor de vakantie veel Engelse
woorden weten. Dank je wel meester Henk, we zijn blij met je.
- De komende week zijn we niog steeds aan het griezelen, spoken en vliegen op
onze bezems. De hal wordt steeds enger. Als je durft….kom dan maar eens
kijken……. Niet schrikken, he?
- Na de herfstvakantie zullen we bezig gaan met het thema “verkeer”. Dit sluit goed
aan op de ANWB Lightbrigade (zie boven). Ook groep 4 zal dat tegen gaan komen
in hun taalmethode.

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:

We zijn begonnen met het leerorkest en hebben de
eerste les al gehad. Iedereen vond de eerste les leuk
en hebben ook allemaal een leuk instrument. Elke
dinsdag gaan we naar Den Nul en hebben daar les. 30
januari 2018 hebben we de voorstelling. We hebben het
thema griezels gehad en hebben vrijdag middag bij juf
Caroline dingen gemaakt voor het thema. We vonden
dat super leuk helemaal met ecoline. Met ecoline
gingen we met ons thema China met staal een waaier
maken en was super leuk.
Marjolein Hamer groep 6

Er gaat muziek klinken in de school!
Vanaf oktober gaat er veel muziek klinken in Den Nul. Wij starten met het
Leerorkest. Dit is een project van het Muziek Netwerk Salland. In de komende
maanden komen er wekelijks tegelijkertijd 5 muziekdocenten op school in Den
Nul. De kinderen uit groep 5 tot en met 8 gaan gedurende al die weken oefenen
op een viool, cello, gitaar, koperwerk of slagwerkinstrument. De lessen worden
afgewisseld met orkestrepetities. Wilt u graag een keer mee, dan mag u met ons
meefietsen. Aan het eind van de periode sluiten we het Leerorkest af met een
spetterend concert. Natuurlijk krijgen de ouders hierover bericht en bent u dan
van harte welkom.
Wilt u meer weten over het Leerorkest van het Muziek Netwerk Salland, kijk dan
op www.muzieknetwerksalland.nl
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Oproep Ouderraad hulp bij activiteiten
De OR is op zoek naar ouders die willen helpen bij activiteiten van de Ouderraad.
Bijvoorbeeld bij het klaarzetten van de Paaslunch of cadeautjes inpakken voor
Sinterklaas etc. Het is begrijpelijk dat niet iedereen altijd beschikbaar is dus er kan
altijd ‘nee’ gezegd worden, maar het is fijn voor de OR dat ze een lijstje hebben met
ouders die ze kunnen bellen die mogelijk willen helpen. Opgaves mogen gestuurd
worden naar lotteviet@live.nl

En dan natuurlijk de jarigen:
In oktober zijn jarig:
* Jocelyn van der Horst
* Claudia Diepstraten
* Ilse Lammers
* Mike Mud

1 oktober
8 oktober
24 oktober
25 oktober

Van harte gefeliciteerd!
En we wensen je natuurlijk een heel fijne dag!
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Hieronder vindt u de overzichtslijst hulp 2017-2018.
Telefoonnummers van de betreffende ouders vindt u in de jaarkalender.
Organiseren van festiviteiten
0 Natalie Kamperman
Astrid Bijsterbosch
Janny Eijerkamp
Jeannet Mud
Fam. Hamer
Miranda Zweers
Ineke Deunk
Groepslezen op woensdag van 08.30-09.00 uur
0 Margot Lammers
Henk en Geralien Pannekoek
Jeannet Mud
Jauqeline van Zetten
Kerstknutselochtend
0 Guusje en Theo Rolvink
Cheryl Westerik
Rowena Kluin
Mirjam Beekman en Dinja Lankhorst
Natalie Kamperman
Henk en Geralien Pannekoek
Janny Eijerkamp
Fam. Hamer
Miranda Zweers
Verzorgen tuin
0 Guusje en Theo Rolvink
Elsbieta Klar
Annemieke en Harold Kiesbrink
Astrid Bijsterbosch
Fam. Hamer
Miranda Zweers
Ramen wassen
Elsbieta Klar
Astrid Bijsterbosch
Henk en Geralien Pannekoek
Janny Eijerkamp
Jeannet Mud
Fam. Hamer
Jauqeline van Zetten
Miranda Zweers
Ineke Deunk
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Repareren materiaal
0 Sander Brouwer
Elsbieta Klar
Henk en Geralien Pannekoek
Hulp sportdagen
0 Guusje en Theo Rolvink
Arjan Stalenburg
Mirjam Beekman en Dinja Lankhorst
Menno Braakman
Jeannet Mud
Ineke Deunk
Meefietsen leerorkest dinsdagen van 9.50 tot 12.00
0 Henk en Geralien Pannekoek (alleen als er echt5 niemand anders is)
Janny Eijerkamp (kan wel een keer maar alleen in overleg, werkt ook nog op de dinsdag)
Bloemenactie
0 Guusje en Theo Rolvink
Rowena Kluin
Natalie Kamperman
Annemieke en Harold Kiesbrink
Henk en Geralien Pannekoek
Janny Eijerkamp
Anja Lammers
Jeannet Mud
Fam. Hamer
Miranda Zweers
Ineke Deunk
Vervoer excursies
0 Guusje en Theo Rolvink
Arjan Stalenburg en Cheryl Westerik
Mirjam Beekman en Dinja Lankhorst
Menno Braakman
Annemieke en Harold Kiesbrink (alleen woensdag en vrijdag)
Astrid Bijsterbosch
Henk en Geralien Pannekoek
Janny Eijerkamp
Anja Lammers
Fam. Hamer (alleen op donderdag)
Jauqeline van Zetten
Miranda Zweers
Ineke Deunk
Hoofdluisouder
0 Anja Lammers
Nancy Pleune
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Plein schoonvegen oud en nieuw
0 Jeannet Mud
Miranda Zweers
Hulp bij musical, b.v. schminken, attributen regelen, decor, etc.)
0 Mirjam Beekman en Dinja Lankhorst (schminken)
Anja Lammers
Fam. Hamer
Jeannet Mud
Miranda Zweers
Ineke Deunk
Verkeersouder 2018/2019
0 Ineke Deunk
Bereid bij allerlei momenten te helpen als ze kunnen:
0 Guusje en Theo Rolvink
Margot Lammers
Arjan Stalenburg en Cheryl Westerik
Wilma Evink
Rowena Kluin, alleen op maandag en woensdag
Mirjam Beekman en Dinja Lankhorst
Menno Braakman
Sabine Uitslag
Annemieke en Harold Kiesbrink
Anja Lammers
Jeannet Mud
Fam. Hamer
Miranda Zweers
Ineke Deunk
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