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Verkeer
In verband met de veiligheid van de kinderen zouden we het op prijs stellen als er alleen in de
parkeervakken bij de school wordt geparkeerd. Om dit nog meer onder de aandacht te brengen
houden we volgende week van dinsdag t/m donderdag een verkeersactie, waarbij
foutparkeerders ‘bekeurd’ worden.
Op maandag 23 november houden we een fietsverlichtingsactie. De donkere
maanden breken aan, dus goede verlichting op de fiets wordt extra
belangrijk!
Voor de werkgroep verkeer zijn we op zoek naar een nieuwe verkeersouder
voor het volgende schooljaar. Aanmelden bij de oudervereniging.

Halderberge’s got talent
Ook dit jaar heeft onze school meegedaan aan de talentenwedstrijd Halderberge’s got talent.
Leerlingen van groep 5 t/m 8 konden zich opgeven voor de voorrondes in de klas en op het
leerplein. Drie acts mochten het in Fidei et Arti opnemen tegen de deelnemers van andere
scholen:
Groep 8 deed mee met 5 meisjes: Jayda, Amelie, Lieke, Kim en Janneke. Ze noemden zich
“pretty little liars en zongen a capella het nummer “Someone like you”, Maaike uit groep 7
deed een emotionele vertaling van muziek naar dans van het nummer “Terwijl jullie nog bij me
zijn” van Ali B. en Lisa uit groep 6 bracht een gedicht met de titel “Rollende trollen”.
Uiteraard waren de meningen verdeeld over de uitslag van de jury. Het was in ieder geval een
geweldige avond met veel talent, waarbij onze deelnemers helaas net niet in de prijzen vielen.

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek stond dit jaar in het teken van wetenschap en techniek. Tijdens de
opening hebben de leerkrachten op het podium van ons leerplein proefjes gedemonstreerd die
helaas niet al te succesvol waren. Na een week lang oefenen in de klas, ging het de kinderen
een stuk beter af. Dit werd gedemonstreerd tijdens de afsluiting van de kinderboekenweek,
waarbij weer vele ouders aanwezig waren.

Schoolfruit definitief
Onze school is ingeloot om mee te doen aan het
schoolfruitproject. Dat betekent dat vanaf volgende week drie
keer per week fruit gegeten wordt op school. Het fruit wordt op
dinsdag geleverd, maar we weten nog niet hoe laat en hebben
daar ook geen invloed op. Het zou dus kunnen dat het fruit pas
’s middags wordt geleverd. Na de eerste week hebben we wel zicht op het tijdstip van levering.
Voorlopig gaan we daarom fruit eten op woensdag t/m vrijdag. Op deze dagen hoeven de
kinderen zelf geen ‘11-uurtje’ mee te nemen.

Kwaliteitsforum
Actief ouderschap neemt een belangrijke plaats in binnen onze school. Wij betrekken ouders
graag bij ons onderwijs. Naast de oudervereniging en de MR hebben we op een school een
kwaliteitsforum. Via het kwaliteitsforum dragen ouders bij aan de monitoring van de kwaliteit
van ons onderwijs. Het forum bestaat bij voorkeur uit 4 tot 6 personen. Op dit moment hebben
we nog 3 leden, dus we zijn op zoek naar een ouder die het forum wil versterken.
Van een forumlid wordt verwacht dat hij/zij een positief kritische kijk heeft op de
kwaliteitskenmerken van de school. Hij/zij functioneert als ‘critical friend’ ten aanzien van
brede onderwijsontwikkelingen.
Aanmeldingen worden via j.vandelindeloof@borgesius.net doorgestuurd naar de zittende
leden van het forum.

Inrichting van het leerplein
Nog een ouder gevraagd: Wij zijn kritisch aan het kijken naar de inrichting van ons leerplein.
Alain en Erin hebben deze taak namens het team op zich genomen. Zij zouden graag versterking
krijgen van een ouder die geschoold is op dit gebied. Wie stelt zijn expertise beschikbaar?
Aanmelden kan via het zelfde adres als hierboven.

Schoolfoto’s
De betaling van de schoolfoto’s zal dit jaar voor het eerst niet contant verlopen, maar via de
bank. Een brief met nadere informatie hierover wordt binnenkort door de oudervereniging
verspreid.

Nationaal schoolontbijt
Op de kalender staat op 9 november het nationaal schoolontbijt vermeld. We doen hier echter
niet aan mee.

