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Beste ouders/verzorgers,
Na een lange, warme zomer is de herfst nu toch begonnen. De herfstvakantie is voorbij en we gaan
richting de decembermaand. In deze nieuwsbrief leest u over de activiteiten van de komende maand.

Oudergesprek
Deze maand ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek over de sociaal emotionele ontwikkeling
van uw kind. Wij werken op school vanaf groep 3 met Viseon. Het is een methode om zicht te krijgen
in bijvoorbeeld het welbevinden van uw kind op school, het zelfbeeld, pestgedrag, motivatie. Samen
met de observaties van de leerkracht krijgen we een beeld van uw kind en dat willen we graag samen
bespreken. Bij de kleuters werken we met “KIJK”. Dit registratiesysteem helpt ons uw kind (eren) te
volgen in de ontwikkeling.

Afscheid juf Anneke
Op 18 januari 2019 gaan we afscheid nemen van juf Anneke. U krijgt hiervoor te zijner tijd nog een
uitnodiging. U komt toch ook?

Nationaal Schoolontbijt
Zoals u heeft kunnen lezen in de brief van onze Ouder Vereniging, hebben we 7
november een ontbijt op school. Kinderen mogen in hun onesie, ochtendjas of
pyjama op school komen. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Kom gerust even binnen!

Privacyverklaring
Van ons heeft een document gekregen in verband met de nieuwe privacywetgeving. Mocht u het nog
niet hebben ingevuld en retour naar school gedaan, dan verzoeken wij u om dat alsnog te doen.

Verkeersouder
Vindt u de veiligheid op straat ook zo belangrijk voor uw kind? Dan zijn wij op zoek naar u! Elke
school heeft een verkeersouder die leuke verkeersactiviteiten voor de kinderen helpt organiseren
bijvoorbeeld. Daarnaast denkt de verkeersouder mee over een veiligere omgeving rond de school en
is ook aanwezig is bij het praktische verkeersexamen van groep 8. Mocht u meer informatie willen of
belangstelling hebben dan kunt u dat aangeven bij Susanne Japin via s.japin@primatohengelo.nl
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Oud papier
Maandelijks halen wij als school, op donderdagavond vanaf 18.30 uur, oud
papier op in de wijk. Het geld wat we hiermee ophalen komt ten goede aan
alle kinderen van onze school. Op dit moment zetten een negental vaders
zich hiervoor in. Als tegenprestatie voor hun harde werken, drinken zij aan
het einde van de rit gezamenlijk met 1 of 2 leerkrachten van de school een
drankje. Naast inspanning ook tijd voor gezelligheid dus.
Wij zoeken voor deze groep nog extra hulp in de vorm van kracht en
gezelligheid. Wanneer we de groep kunnen aanvullen tot 12, houdt het in
dat je 3x per jaar aan de beurt bent.
Wie mogen we verwelkomen? Opgeven kan bij Susanne Japin via s.japin@primatohengelo.nl

Fit to School Swim
Op 1 november heeft groep 3 gezwommen.
Op 2 november hebben groep 4/5 en groep 6 gezwommen.
Op 16 november gaan de groepen 7 en 8 zwemmen.
En op 30 november gaat groep 6 weer zwemmen.

Oudervereniging
De OV is begonnen met de voorbereidingen van bijvoorbeeld het nationale schoolontbijt, Sinterklaas
en het kerstdiner. Hiervoor vragen we uw steun middels de ouderbijdrage, om er speciale momenten
voor uw kind van te maken. Informatie hierover volgt binnenkort.

Sinterklaas
Op 17 november is de intocht van Sinterklaas.
De leerlingen in groep 5 tot en met 8 trekken een lootje.
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Nationale Voorleeswedstrijd 2018/2019
De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende leesbevorderingscampagne voor leerlingen in
groep 7 en groep 8. Ook groep 6 doet bij ons mee met de voorrondes. De voorbereidingen zijn
begonnen! Via de schoolronde wordt de schoolkampioen gekozen. Bibliotheek Hengelo organiseert
zaterdag 9 februari 2019 de volgende ronde, de Hengelose Voorleeswedstrijd. Ter voorbereiding
wordt de schoolkampioen een workshop aangeboden. Deze workshop is op zaterdag 2 februari
(agendanotitie voor de schoolkampioen).
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