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Kinderboekenweek
We kunnen terugkijken op een geslaagde
Kinderboekenweek. In deze week zijn er allerlei
activiteiten voor de kinderen geweest, die veelal met
het thema, gruwelijk eng, van de KBW te maken
hadden. Natuurlijk zijn ook dit jaar de gouden
Klimtoren penseel en de gouden Klimtorengriffel weer
uitgereikt. De gouden penseel is gewonnen door Irissa
en de gouden griffel is gewonnen door Jack. Ook
Judith, Nikki, Sky, Myrthe, Benthe en Lola kregen een
eervolle vermelding. Nogmaals allemaal van harte
gefeliciteerd!

Na de afsluiting van de KBW was er voor het eerst een
open podium. Iedereen kon zich voor de voorrondes
aanmelden en daar is veel belangstelling voor geweest.
Heel veel optredens hebben uiteindelijk een plek
gekregen op het podium op vrijdagmiddag 13 oktober.
Zelfs zoveel dat we iets uitgelopen waren. Voor ons
een leermomentje waar we de volgende keer rekening
mee zullen houden.
Maar wat hebben we genoten van de vele leuke
optredens. Van playback tot toneel, van live muziek tot
zelfs een paaldans act. Wat een creativiteit en inzet.
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Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet. Het gaat zeker
een vervolg krijgen.

GGD Hand-, voet- en mondziekte
Op het kinderdagverblijf heerst bovenstaande ziekte.
Op zich niet iets waar u zich direct grote zorgen over
hoeft te maken. Het lijkt op een gewone griep met de
bekende verschijnselen; koorts, buikpijn, misselijkheid,
braken en keelpijn. Ook kunnen er kleine blaasjes in de
mond komen en dat is vaak lastig met het eten en
drinken. Het is een virus die besmettelijk is en waar
vooral pasgeboren baby`s erg ziek van kunnen worden.
Het komt zelden voor, maar heeft u een pasgeboren
baby, houdt u dit dan in de gaten.

Ook een druif kan gevaarlijk zijn!
Onlangs is er op een andere school uit onze stichting
een kleuter bijna gestikt in een druif. Een hele druif
inslikken is voor een jong kind heel gevaarlijk. Het kan
de doorvoerroute van zuurstof blokkeren waardoor het
kind kan stikken. Bij het inslikken van een druif en
andere vergelijkbare, zacht, rond fruit (bijv. Cherry
tomaat), is de Heimlich greep moeilijk toe te passen,
waardoor adequate hulp ook moeilijk is. Zorgt u er
a.u.b. voor dat deze groente of fruit klein gesneden is?
Het best in de lengte gesneden en in 4 stukjes. Het is
even wat werk, maar zeer zeker de moeite waard.

Vanuit de OR
Beste ouders en verzorgers,
In juni hebben wij een brief rondgestuurd over de
kampen. We hebben aangegeven dat de kosten van
een kamp steeds hoger worden. Nu vragen wij een
bijdrage van € 25,- voor groep 5/6 en een bijdrage van
€ 100 voor Ameland of € 55 voor een ander kamp. Per
kind leggen wij als ouderraad minimaal € 7 per kind bij.
Dit gaat van onze reserves af. Maar de reserves raken
een keer op, als we doorgaan met aanvullen vanuit de
reserves. Er is in de brief gevraag aan u als
ouders/verzorgers wat uw voorkeur is. De uitslag is:
Voor optie 1: ieder jaar kamp/schoolreis, mogelijk
kostenverhogend waren 43 reacties.
Voor optie 2: ene jaar kamp, andere jaar een
schoolfeest waren 5 reacties
Voor optie 3: ene jaar kamp, andere jaar iets anders,
waren 6 reacties.
In totaal dus 54 reacties van 104 families. Dus ongeveer
60 % heeft gereageerd.
Veel voorkomende opmerkingen die we kregen, zijn:

-

Bericht van de GGD
Voorlichtingsbijeenkomst voor ouder(s) en kind(eren)
Voor de start van het programma Cool2BFit willen we
u graag uitnodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst.
Het is een programma voor ouder en kind, waarbij op
een ‘coole’ manier een gezonde leefstijl aangeleerd
kan worden. Dit onder begeleiding van
een
kinderfysiotherapeut, diëtist en psycholoog.
Datum: maandag 6 november
Tijd:15.30-16.30 uur
Locatie: Gemeentehuis, zaal ‘schelp’
Elderinkweg 2
Hengelo Gld.
Graag opgeven bij Petra Keizer p.keizer@ggdnog.nl

-

-

-

Alleen groep 7/8 op kamp laten gaan
Een kamp dichterbij organiseren, zodat we de
kosten van de bus kunnen uitsparen. De
kinderen moeten dan op de fiets.
Een goedkopere locatie zoeken.
Een inzamelingsdag houden zodat er minder
door de ouders hoeft te worden bijgelegd,
bijvoorbeeld door een markt te organiseren of
lege flessen in te zamelen.
Niet naar een pretpark toe, maar naar de
zandverstuiving op de Postbank of een hutten
bouw dag.
Geen excursies als de kinderen op kamp zijn.
Een culturele excursie, zoals theater, musical,
een workshop, Natuurmonumenten
5/6 en 7/8 afwisselend op kamp en het andere
jaar een schoolfeest, waarbij de andere
klassen ongewijzigd blijven.

Daarnaast zijn er nog een paar reacties die we mee
hebben genomen in het overleg van de Ouderraad.
Daarom gaan we op zoek naar een locatie in de buurt,
zodat de kinderen met de fiets kunnen gaan. Hiervoor
gaat het team en ouderraad op zoek naar een

geschikte locatie. Dit geldt niet voor het huidige
schooljaar, want dat is al geregeld. Mocht u als ouder
of verzorger een idee hebben, waar we een leuk kamp
kunnen organiseren, zijn uw ideeën van harte welkom.
Heeft u een tip, wilt u dan contact opnemen met het
team?

Agenda
maandag 6 november

voortgangsgesprekken

woensdag 8 november

voortgangsgesprekken

maandag 20 november

Studiedag hele team,
kinderen zijn vrij

dinsdag 21 november

Voorlichting VO op het
Graafschap college

Met vriendelijke groet,
De Ouderraad.

Voortgangsgesprekken
Zoals u al op de kalender hebt gezien, komt de eerste
ronde voortgangsgesprekken er aan. We willen graag
een gesprek over uw kind(eren) en de ervaringen in de
eerste periode van dit schooljaar. Denkt u daarbij aan
vragen als ‘Is uw kind gewend aan de nieuwe groep’,
‘Wat vindt uw kind leuk om te doen, wat moeilijk?’,
‘Gaat uw kind met plezier naar school?’.
De gesprekken staan gepland op maandag 6 november
en woensdag 8 november. De gesprekken zijn tussen
15.00 uur en 19.30 uur.

Luizencontrole
Vorige week maandag zijn alle kinderen op hoofdluis
gecontroleerd. Bij een paar kinderen, verdeeld over
verschillende groepen is hoofdluis of zijn neten
gevonden. Wilt u dus de komende tijd zelf ook
regelmatig controleren?

Bericht voor groep 8
De kinderen van groep 8 hebben vorige week bericht
gekregen van Carnavalsvereniging de Blauwe Snep.
Daarin staat dat zij mee kunnen doen aan de wedstrijd
‘Bedenk een leuke originele carnavalsleus’ waarmee
de winnaar zich de nieuwe officiële jeugdprins of
jeugdprinses mag noemen. Ze moeten daarvoor
uiteraard toestemming hebben van de ouders en op
alle dagen in dit seizoen kunnen. We zijn benieuwd…..!

Het volgende KlimtorenNieuws
verschijnt op
donderdag 16 november

