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Op de studiedag van afgelopen maandag heeft het team zich
voorbereid op de pilot IPC. (In nieuwsbrief 15 en tijdens de
info avond hebben wij u hierover geïnformeerd.) Tussen de
herfst– en de kerstvakantie gaan de groepen op de middagen
werken met thema’s waarbinnen de verschillende zaak– en
creatieve vakken aan bod komen. Na de kerstvakantie gaan
we ons verdiepen in de andere methode: Da Vinci . Met deze
methode wordt tussen de voorjaars– en de meivakantie
gewerkt. Aan het einde van dit schooljaar besluit het team
welke methode vanaf schooljaar 2018-2019 ingezet gaat
worden. We houden u op de hoogte.
Komende zaterdag geven wij een inkijkje in onze school op de
jaarlijkse ponymarkt. Zoekt u onze dubbele kraam ook
even op voor een kopje koffie of thee?
Een handje helpen mag natuurlijk ook!
Op dinsdag 3 oktober start de Kinderboekenweek. Uitgebreide
informatie vindt u in de bijlage van deze nieuwsbrief.
Het thema is : “gruwelijk eng”….

In dit nummer o.a.:
studiedag
Kinderboekenweek
logopedie

DATA
30 sept: Ponymarkt
3 t/m 12 okt: kinderboekenweek
5 okt: Onderwijsstaking:
school dicht
16 t/m 20 okt: herfstvakantie
1 nov: info avond groep 8

Het thema van de
kinderboekenweek:

De kledingactie
(3 oktober)
Gaat NIET door.

“Gruwelijk eng”

We leveren als school te weinig
aan om het voor de organisatie
kostendekkend te houden.

Deze Heksenplaag van
groep 1 en 2 is ook wel een
beetje eng, maar wat hebben
ze een pret!

Nieuws vanuit de OR/MR
De MR heeft de afgelopen weken een verkiezing uitgeschreven voor een nieuwe kandidaat in de
oudergeleding. Twee personen hebben zich voor deze vacature opgegeven: Arie Rietveld en Catelijne
Woollam. In de vergadering van 26 september jl. hebben beide kandidaten zich voorgesteld en is in
goed overleg en met ieders instemming besloten dat Arie Rietveld zitting neemt in de MR en Catelijne
Woollam in de GMR (overkoepelende MR van alle Stroomm scholen). Beide ouders en ook de nieuwe
leden van de OR zullen zich in deze en volgende nieuwsbrieven aan u voorstellen. We zijn blij met al
deze nieuwe enthousiaste leden!

Hallo! Fijn dat ik mezelf mag voorstellen. Ik ben Catelijne Woollam, de moeder van
Annabelle uit groep 1. Wij zijn vrij nieuw in Brakel, al komt mijn familie hier oorspronkelijk wel vandaan. Ik heb me opgegeven voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van STROOMM (GMR), om naast meester Leo onze school hierin te vertegenwoordigen.
STROOMM vormt het bevoegd gezag over 14 openbare scholen waarvan onze school er 1
is, in 6 gemeenten. Op deze 14 scholen werken zo’n 290 mensen die het onderwijs verzorgen voor circa 3350 leerlingen. De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die
van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen, je kunt het zien als een overkoepelend orgaan.
Ik wil me via de GMR sterk maken voor de kwaliteit van het onderwijs
en de faciliteiten die we onze kinderen bieden op de openbare scholen
in onze regio, en daarmee ook die van onze school. Ik ben een doener
én een denker, heb intensief gereisd en op veel plekken in de wereld
gewoond. Van beroep ben ik consultant in het fondsenwerven voor
goede doelen. In dit vak speelt mensen bij elkaar brengen en motiveren om een gezamenlijk doel te bereiken een grote rol. Daarnaast zit ik
in de Ledenraad van de Rabobank, hou ik van zeilen, paardrijden en
nieuwe mensen ontmoeten. Als je meer wilt weten, of je hebt iets voor
de GMR; spreek me aan!

We zijn op zoek naar
“luizenpluis (groot)ouders”
Na elke vakantie is er controle van
alle “harige hoofdjes”.
U kunt zich opgeven bij de leerkracht
of bij juf Marjan
Mondmotoriek
Hoe bevordert u een goede mondmotoriek?
Een goede mondmotoriek is erg belangrijk voor een goede articulatie en gebitsstand. Stimuleer uw
kind om door de neus te ademen (let bijvoorbeeld op een lipsluiting tijdens het voorlezen, tv kijken,
slapen)
Laat uw kind niet onnodig lang op een speen of duim zuigen (afleren is echt noodzakelijk)
Probeer uw kind zo snel mogelijk te laten wennen aan het drinken uit een normale beken (dus
ook geen tuitbeker)
Er zijn leuke spelletjes die de lippen en tongspieren versterken (zoals: lippen aflikken, dropveter
opeten zonder handen te gebruiken, zuigen op een rietje, blaasspelletjes).

Twijfelt u of heeft u vragen over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind? Kom dan naar het
vrijblijvende inloop spreekuur van SpreekAtelier elke woensdag tussen 11.30 en 12.30u op Wielkamp 10 te Zaltbommel of neemt contact op met de logopedist, Joyce van Gent,
praktijkhoudend op de Van Dam van Brakel School .
(elke woensdagochtend onder schooltijd aanwezig)
Nieuwsbrief digitaal
Deze nieuwsbrief wordt u digitaal opgestuurd. Als u (nog) geen mailadres doorgegeven heeft, vindt u de papieren versie bij de
hoofdingang van de school.

