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Beste ouders,
Vorige week kreeg ik een brief van de burgemeester van Haaren omdat het Coronavirus opnieuw
hard toe slaat. Hij vroeg onze medewerking om mensen te blijven attenderen op hun eigen gedrag.
Onze school en het schoolplein zijn plaatsen waar dagelijks naast de kinderen, vele volwassenen
komen. Als team zijn we ons bewust van de anderhalve meter regel en proberen we tijdens het
werken de afstand steeds zo goed mogelijk te bewaren.
Speciaal voor u als ouders vraag ik aandacht voor het volgende:
Als het verantwoord is, laat de kinderen dan zelf naar school of naar huis komen. Als dit niet
mogelijk is, bewaar dan afstand tot andere ouders en verlaat het plein zo snel mogelijk.
Afspraken op school blijven voorlopig zoals het nu gaat. Geen spontane bezoekjes maar alleen op
afspraak en soms, als het doel van het gesprek het toelaat, zal het ook digitaal zijn.
Als er vragen of opmerkingen zijn rondom dit onderwerp, hoor ik het graag.
Morgen tijdens de studiedag zal het team geschoold worden over hechtingsproblematiek. Wat is
dat precies, hoe kun je het herkennen en wat zijn helpende interventies? Daarnaast gaan we aan
de slag met ons schoolplan, waarin we de lijnen voor de komende vier jaar uitzetten. Het wordt
dus vast en zeker een nuttige dag.
Voor de kinderen morgen een vrije dag. Daarna nog een weekje school en dan start de
herfstvakantie al. Bij deze wens ik daarom iedereen vast een fijne herfstvakantie!
Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt

Reminder
Denken jullie aan het inleveren van de fotobestellijsten?
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Studiedag, leerlingen zijn vrij
Noah uit groep 1-2 jarig
Femke uit groep 7-8 jarig

Laatste dag Kinderboekenweek

Linde uit groep 7-8 jarig
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Tim S uit groep 5-6 jarig
herfstvakantie
herfstvakantie
herfstvakantie
herfstvakantie
herfstvakantie
Bram uit groep 3-4 jarig

Hoi 5 komt uit

Leerlingenraad
Zie hier de leerlingen die dit schooljaar in de
leerlingenraad zitten!
Hieronder schrijven ze allemaal een kort stukje over
wat ze leuk vinden aan de leerlingenraad of waarom
ze erin zitten:
Ik ben Bregje. Je kan je meningen geven en aan de
klas vragen om hun meningen.
Ik ben Damla. En ik vind het leuk om in de
leerlingenraad te zitten, omdat ik dan kan horen wie
zich fijn en veilig voelt op school en nu kan ik kinderen beter leren kenen.
Hoi ik ben Maren. En ik vind het leuk om in de leerlingenraad te zitten omdat, je veel leuke ideeën
kan verzinnen. Maar je kan er ook van leren. Dus ik ben blij dat ik er in zit. Groetjes Maren.
Hoi ik ben Eef. Ik vindt het leuk om in de leerlingenraad ,omdat ik veel leuke ideeën heb en je kan
een mening geven.
Hoi ik ben linde. Ik zit in de leerlingenraad en dat is dat je je mening kan geven naar het bestuur
van de school. En dat je kan zeggen wat er goed gaat met de school en wat niet. Ik wou erin omdat
het me erg leuk lijkt en dat is het zeker ook en ik kan de school helpen.
Hoi ik ben Emie . Ik zit in de leerlingenraad. Omdat het leuk is. En ik wil de school helpen. Het leek
me leuk om in het bestuur van een school te zitten en dat is ook leuk vind ik.

Onze oudervereniging doet mee aan de Rabo Clubsupport Actie
Ons doel
De artikelen voor de aankleding van de school zijn erg verouderd, deze zouden we graag
vernieuwen. Bij elk thema door het jaar heen, denk aan Kerst, Pasen en dergelijke wordt de school
leuk aangekleed door de Oudervereniging. De oudervereniging BS Franciscus organiseert de
activiteiten op school, denk aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval en uiteraard het schoolreisje!

Om te stemmen moet je lid zijn van de Rabobank, dat is gratis, moet alleen wel een rekening
hebben bij de Rabobank. Kinderen vanaf 12 jaar met een rabobankrekening kunnen al lid worden:
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/hart-van-brabant/lidmaatschap/
Alvast bedankt voor jullie stem!! Stemmen kan vanaf 5 oktober.
De Ouderraad

Ingekomen post:
Bieb nieuws:
Wil jij ook je eigen computerspel maken?
Doe mee met de Coderdojo
In de Bibliotheek kun je allerlei leuke dingen leren en beleven. Zo is er een GRATIS
Coderdojo werkplaats waarin je leert programmeren.
Hoe gaaf is dat als je je eigen computerspel kunt maken? Het kan bij de Coderdojo
in de Bibliotheek Oisterwijk. Onder begeleiding van mentoren leer je op een
eenvoudige manier hoe je zelf een computerspel of animatie maakt en nog veel
meer. Met Scratch ga je met je eigen project aan de slag. Je werkt aan je
vaardigheden en deelt je ervaringen en tips met anderen. Zo bouw je kennis op en
word je samen handiger in programmeren met Scratch. Voor kinderen van 7 tot 12
jaar. Meld je snel aan!
7 nov 13.00-14.30
Aanmelden: oisterwijk@bibliotheekmb.nl
Meer informatie: www.bibliotheekmb.nl/oisterwijk

