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Kalender oktober en november 2019
Donderdag 10 oktober van 15.30-16.00 uur
12-20 oktober
30 oktober
31 oktober
5 november
6 november

Afsluiting kinderboekenweek, ouders mogen
in de klassen kijken.
Herfstvakantie
Verjaardag Encka
Opening nieuwe gebouw, meer informatie
volgt na de vakantie
Oudergesprekken groep 2 t/m 8
Schoolontbijt

Bericht van Directie
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek van start gegaan. Het thema is reizen. Bij de
opening hebben de leerkrachten een toneelstukje opgevoerd. Daarnaast hebben we een
voorleeswedstrijd gehouden met een echte jury. Juliëtte, de winnaar van vorig schooljaar, de
buurman en ik mochten jureren. Een hele eer! De winnaar van deze wedstrijd is Renske de
Rouw uit groep 8. Zij mag onze school vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd van
heel Dongen. Ook in de onderbouw zijn de kinderen bezig met het thema. Er worden
prachtige kunstwerken gemaakt. Ik nodig jullie van harte uit om donderdag 10 oktober van
15.30 tot 16.00 uur in de klassen te komen kijken.
Marieke Struik, directie

Brigadieren
Vanaf heden staan de brigadiers terug op hun vertrouwde plaats. Dit betekent dat er via het
bruggetje over gestoken kan worden. Denk eraan, dat iedereen pas bij het 2e fluitsignaal over
mag steken! Mogelijk moet de brigadierspost nogmaals verplaatst worden als de Vaartweg
opengaat.

Fietsenstalling en speeltoestellen
Het is zover! Morgen 9 oktober wordt de fietsenstalling gebracht en geplaatst. Ook zal er verder
gewerkt worden aan het plaatsen van de speeltoestellen. De leerkrachten zullen steeds
bekijken of het veilig is om buiten te spelen en waar gespeeld kan worden op dat moment.

Naam Peuterspeelzaal
Donderdag 3 oktober heeft peuterspeelzaal Dongen-Vaart een naam gekregen. Overal stonden
pootafdrukken op de grond van het gebouw. De peuters waren erg nieuwsgierig en zijn op
onderzoek uit gegaan. De afdrukken bleken van een vos te zijn. Dit was een mooi moment voor
het bekend maken van de naam “de Vosjes”.

Social Sofa
Woensdag 2 oktober zijn mensen van het dorp, de dorpsraad, leerkrachten en de winnaars
van het ontwerp van de Social Sofa naar de fabriek geweest waar ze de Social Sofa maken.
Daar zagen ze het ontwerp op de Social Sofa staan. Binnenkort komt het bankje naar DongenVaart en kan begonnen worden met het beplakken van de Sofa. Kinderen van de bovenbouw
en mensen uit het dorp gaan het bankje mozaïeken. We zijn reuze benieuwd naar het
resultaat. Het zal een mooie plek krijgen op het Dorpsplein!

Kinderstralen

Veel ouders hebben inmiddels ingeschreven bij Kinderstralen voor het overblijven. Mocht het
niet lukken, laat het Kinderstralen weten. Zij kijken met u naar een oplossing. Tevens ontvang
ik deze week van Kinderstralen papieren inschrijfformulieren. Op deze manier kunt u ook
inschrijven.

Parro
Zoals u weet, maken wij geen gebruik meer van Social Scools. Toch vinden wij het heel
belangrijk om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van uw kind op school. Op dit
moment kijken wij met het team naar Parro. Dit is een klassenapp in een veilige omgeving. De
leerkracht kan in een afgesloten omgeving met u als oudergroep of met u persoonlijk
communiceren, foto’s plaatsen en oudergesprekken plannen. We houden u op de hoogte.
Team Sint Agnes wenst u een:

