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KALENDER
Gefeliciteerd:
Hand- voet- en mondziekte
02-10
Corinne van Loon
In de onderbouw heerst er hand- voet- en mondziekte.
05-10
Anneloes Lodder
Hand-, voet- en mondziekte wordt veroorzaakt door
10-10
Linda van der Linden
een virus en is zeer besmettelijk. De tijd tussen het
15-10
Ilse Joan van Engelen
besmet raken en ziek worden (incubatietijd) is meestal
21-10
Ellen Bikker
3 tot 6 dagen. De ziekte is vlak voor er klachten zijn
05 t/m 15-10
Kinderboekenweek
besmettelijk voor anderen. Na herstel kan het virus nog
13-10
Bag2School
tijdelijk worden overgedragen.
16-10 t/m 20-10
Herfstvakantie
Besmetting vindt plaats via:
23-10
Studiedag, alle leerlingen zijn
 vocht uit de blaasjes;
vrij
 de lucht (hoesten);
 via ontlasting. Bij toiletgebruik kunnen de
toiletbril, de spoelknop en andere voorwerpen
Opbrengst collecte Startviering
besmet raken. Door contact met deze
Op de jaarlijkse startviering hebben we met elkaar het
voorwerpen kan het virus aan de handen
nieuwe schooljaar geopend. We hebben Gods zegen
komen en daarna in de mond terechtkomen.
gevraagd over dit nieuwe schooljaar. De collecte die
Pasgeboren
baby's hebben, tot 10 dagen na de
tijdens de viering werd gehouden, heeft het mooie
geboorte, een verhoogde kans op een ernstiger
bedrag € 455,13 opgebracht voor het project 'Ik geef
verloop. Het is aan te raden om contact van een
jou een Gift of Love' van stichting Woord en Daad!
pasgeboren baby met hoestende en niezende mensen
zoveel mogelijk te vermijden.
Fietscontrole op het plein
Hand- en hoesthygiëne kunnen helpen om hand-, voetWoensdag 1 november houden we een
en mondziekte te voorkomen. Daarnaast wordt goede
fietsverlichtingsactie bij ons op school. We zoeken
ventilatie geadviseerd en kan goede algemene hygiëne
enthousiaste ouders, opa's en oma's om deze actie te
helpen om verspreiding van de ziekte te voorkomen.
ondersteunen door controles en eventueel kleine
Meer informatie over deze ziekte kunt u vinden op de
reparaties uit te voeren. Via digiDUIF ontvangt u t.z.t.
volgende link:
een bericht met het schema, hier kunt u op reageren.
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hand_voet_en_m
Kinderen met een veilige fiets krijgen een 'Jouw fiets is
ondziekte
oké!' sticker.

Spreekuur (inloop) SMW
Maakt u zich zorgen om of heeft u vragen over de
ontwikkeling van uw kind (denk aan opvoeding, welzijn,
scheidingproblematiek etc.) dan kunt u terecht bij onze
schoolmaatschappelijk werker Eva Donatz.
Zij heeft van 8.30 uur tot ca. 9.30 uur spreekuur op de
volgende donderdagen:
12-10 (tot 9.15 uur)
02-11
16-11
30-11
21-12

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen William van der Plaat (PSZ), Finn van
der Stel (1A), Suze Krijgsman (1A) en Emma Dijkstra
(1A).

Leerlingenraad
Op 14 september was de eerste leerlingenraad van dit
schooljaar bijeen. De leerlingenraad bestaat uit de
klassenvertegenwoordigers van groepen 5 t/m 8. We
hebben weer een enthousiaste leerlingenraad waar we
trots op zijn. We wensen de leerlingenraad veel succes
toe.

Veiligheid rondom de school
De herfst is weer aangebroken. Vooral bij
regenachtig weer ontstaan er door de
grote hoeveelheid auto’s vaak
gevaarlijke situaties. Parkeren mag alleen
in de daarvoor bestemde vakken. Laten we er met
elkaar voor zorgen dat we, in het belang van de
veiligheid van (en voorbeeld voor!) onze kinderen, ons
aan de verkeersregels houden. Blijf in de buurt van de
school tevens altijd op uw hoede voor onverwachte
situaties!
Let op!
We willen u erop wijzen dat er aan de
Jacob Catslaan en langs de gele streep
tot aan de parkeerplaatsen van de
Willem de Zwijger een stopverbod
geldt en u een bekeuring van 90 euro riskeert!

Kinderboekenweek
Zoals u weet doen wij dit jaar mee met de Christelijke
Kinderboekenweek, we zijn op maandag 2 oktober
gestart. Het thema is ‘Bibbers in je buik’
In het kader van de Kinderboekenweek is er ook weer
een kinderboekenverkoop in de hal van de school:
Christelijke kinderboekwinkel Sjaloom is er op
woensdag 4 oktober 's morgens van 8.30 uur- 9.00 uur
en tussen de middag van 12.15 uur - 12.45 uur.
Boekhandel de Gruyter is er op donderdag 12 oktober
's morgens van 8.30 uur - 9.00 uur en 's middags van
15.15 uur - 15.45 uur.

Identiteit/kinderboekenweek

Het schoolorkest gaat na de herfstvakantie weer van
start. We werken toe naar een optreden met
Sinterklaas en misschien nog één met Kerst. We
oefenen op donderdag om 11.15 uur in de BSO-ruimte
of het speellokaal. Kinderen van de bovenbouw (groep
5-8) mogen meedoen als ze een instrument bespelen
en een jaar les hebben gehad. Aanmelden kan vóór de
herfstvakantie bij juf Grace:
grace.maurer@kbspapendrecht.nl

Nu we in de Kinderboekenweek zijn aangekomen lijkt
het ons goed om onze lijn m.b.t. boeken onder uw
aandacht te brengen. We hebben als christelijke school
(samen met de andere christelijke scholen in
Papendrecht) gekozen voor de christelijke
kinderboekenmaand, omdat we het thema van de
reguliere Kinderboekenweek niet vinden passen bij
onze christelijke identiteit. Dit is in het verleden wel
vaker gebeurd. Vanaf groep 5 houden de kinderen
boekenbeurten. Uw kind kan uit heel veel boeken
kiezen, maar boeken over magie (bijv. Harry Potter,
Dolfje Weerwolfje e.d.) kunnen helaas niet. Kinderen
die een dergelijk boek thuis hebben mogen dit wel
meenemen om tijdens het ‘stillezen’ te lezen.

Nieuws van de Ouderraad

Computerverkoop

Het schoolorkest

Wist u dat:

 we op donderdag 12 oktober (’s avonds tussen
19.00 uur-20.00 uur) en vrijdag 13 oktober (’s
morgens tot 9.00 uur) a.s. weer een
kledinginzameling van Bag2School hebben?
Dus als u binnenkort uw kasten op gaat ruimen,
denk dan aan ons! U kunt uw oude kleding,
schoenen, gordijnen en knuffels inleveren.
 onze school voor iedere ingezamelde kilo 0,30
eurocent ontvangt?!
 we het fijn vinden dat we al een deel van de
ouderbijdrage ontvangen hebben? Met de
ouderbijdrage kunnen we weer leuke
activiteiten organiseren, zoals bijvoorbeeld de
aanschaf van (voor)leesboeken tijdens de
Kinderboekenweek, de paaslunch, het
sinterklaasfeest, kerstviering, zomerfeest en
nog veel meer! Heeft u de ouderbijdrage nog
niet overgemaakt, dan hopen we dat u dit
alsnog wilt doen.
 wij op zoek zijn naar een aantal enthousiaste
en gezellige nieuwe leden voor de ouderraad?
Heeft u interesse? Stuurt u ons dan een mail.
Ons e-mail adres is: or@kbspapendrecht.nl

Er zijn weer gebruikte computers te koop. Het zijn
computers zonder besturingssysteem met toetsenbord,
muis en beeldscherm. Voor 10 euro kunt u ze ophalen
bij Adri Koolwaaij, hij is aanwezig van maandag t/m
donderdag van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Nieuws van de BSO en TSO
TSO
We beginnen met feestelijk nieuws… maandag 1
oktober is Anouk bevallen van een zoon, Willian! Hij
weegt 2950 gram en is 50 cm lang. Het gaat heel goed
met moeder en zoon.
Sinds dit schooljaar is Lisette Kok onze teamleidster.
Gonneke Hak heeft een baan gevonden in het
onderwijs waardoor Lisette haar taken zal overnemen.
U kunt de contactgegevens van Lisette vinden op onze
website www.wasko.nl locatie bso Beatrix.
Maandag 9 oktober start Deborah Kluifhooft bij ons als
nieuwe pedagogisch medewerkster, door het vertrek
van Bender en het stijgend kindaantal zal zij op
maandag, donderdag en vrijdag bij ons werken.
Dzenita Masic is onze nieuwe leerling op maandag en
dinsdag. Zij doet de opleiding gespecialiseerde
pedagogisch medewerkster niveau 4. Dzenita zal tot
eind van dit schooljaar blijven.

Met de herfstvakantie in het vooruitzicht houden wij
ons bezig met het thema herfst. Op zoek naar
herfstbladeren om mee te knutselen, lekker buiten
spelen tussen de bladeren. We vermaken ons prima.
Voor de vakantie hebben we een leuk Doenkidsprogramma klaar. Ook gaan we gezellig een dagje naar
STUIF! in het sportcentrum.
TSO
Doordat Deborah Kluifhooft op de BSO gaat werken zal
zij niet meer bij de kinderen van groep 1 en 2 zijn op de
TSO. We geven zo snel mogelijk aan uw door wie haar
gaat vervangen.
We willen u vragen om de brooddozen en
bekers/pakjes van uw kinderen te voorzien van naam,
dit scheelt heel wat uitzoekwerk voor onze
overblijfmedewerksters.

Nieuws van de PSZ het Koningskind
In onze groep zijn we bezig
met het thema ‘Herfst’ van
Peuterplein. We praten, lezen,
zingen en spelen over allerlei
dingen die met de herfst te
maken hebben.
De herfst brengt veel plezier
zoals kastanjes verzamelen en
de wind voelen. Op
donderdag- en vrijdagochtend
toen de weersvoorspellingen
regenachtig waren, kwamen
alle kinderen naar de
peuterspeelzaal met hun
kaplaarzen aan. Eerst werd er binnen geoefend met de
hoepels als plassen. Hoe spring je in de plas en kunnen
we met twee voeten tegelijk springen? Daarna gingen
we buiten de echte plassen opzoeken. Wat een plezier
hadden we met elkaar!
Op de andere dagen hebben we
het liedje ‘onder moeders paraplu’
gezongen. Daarbij werden echte
paraplu’s gepakt en werd er regen
gemaakt met de plantenspuit.
Hoeveel kinderen passen eronder
de paraplu?
Onlangs kwam ToBe een sing-in
verzorgen op onze
peuterspeelzaal. Het thema was
‘reizen’. Wat konden de kinderen goed meezingen en
hebben ze genoten van alle beweegspelletjes
tussendoor. Het was een gezellige ochtend.

bestemde deur. Het is niet de bedoeling om kinderen
op te halen via de hoofdingang. Met name voor de
schoonmaak is het niet prettig dat er dan nog mensen
door de school lopen.

JUMBO: sparen voor school
Vanaf woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo gaan
sparen voor onze school. Bij elke besteding van €10,
ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u
toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u
natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de
punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leeren spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de
website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze
school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op
deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze
school toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook
scannen met de Jumbo Sparen voor je School app. Deze
app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android
telefoons en is te downloaden in de App Store of
Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je School
app kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel
gescand en geactiveerd worden. Ten slotte kunt u uw
gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij
de ingang staat een dropbox waar u ze in achter kunnen
laten.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen
voor onze school.

VakantieBijbelWeek
In de Herfstvakantie is de VakantieBijbelWeek 'De
Sloep' er weer.
De kinderen en vrijwilligers gaan met elkaar zingen,
luisteren, en kijken naar verhalen, knutselen, snoepen
en zelfs een keer eten met elkaar.
De data zijn:
 Dinsdag 21 oktober van 10.00 tot 12.00 uur.
 Woensdag 22 oktober van 10.00 tot 13.00 uur,
inclusief lunch
 Donderdag 23 oktober van 10.00 tot 12.00 uur.
 Vrijdag 24 oktober van 10:00 tot 12.00 uur,
theatervoorstelling
De toegang is helemaal gratis. Alle kinderen van 4 t/m
12 jaar zijn welkom. Zie ook de poster als bijlage bij
deze maandbrief.

Lied van de maand
Ingang BSO-TSO
Ouders/verzorgers die hun kinderen naar de opvang
brengen moeten gebruik maken van de daarvoor

Weet je dat de Vader je kent (ELB 471)

Regel van de maand
Wij zorgen dat iedereen erbij hoort en zich veilig voelt
op school.

Bijbelrooster
Week 40: 2 t/m 6 oktober 2017
Jakob wil weg, Genesis 30:25-36
Takken in het water, Genesis 30:37-43
Jakob gaat weg, Genesis 31:17-24
Week 41: 9 t/m 13 oktober 2017
Waar zijn de godenbeeldjes?, Genesis 31:25-35
Verbond met Laban, Genesis 31:43-54
Jakob komt bij Esau in de buurt, Genesis 32:1-22
Week 42/43: 16-10 t/m 27-10
Ik ben veranderd, Genesis 32:23-33, Genesis 33:1-11,
Genesis 35:6-18
wenst u gezegende kerstdagen en een
voorspoedig 215 toe!

