Schooljaar 2017-2018

Koerier 4, 20 oktober 2017

e-mail info@augustinusschool.nl
Website: www.augustinusschool.nl
e-mail ouderraad: or@augustinusschool.nl
e-mail medezeggenschapsraad: m.egberts@augustinusschool.nl

Agenda: 23 t/m 27 oktober
30 oktober
6 november
9 november
13 november
16 november
15 en 16 november

Herfstvakantie
Studiedag
Groepen 1-2, excursie ’t Laer
Groep 7, excursie bibliotheek
Groep 3, excursie IT-lab
English Presentation
10-minutengesprekken

Geachte ouders en verzorgers,

Welkom: Milou en Dalila. We wensen je een gezellige tijd op de Augustinusschool!
Voorleeswedstrijd

Vrijdagmiddag was de finale van de voorleeswedstrijd van de leerlingen uit de groepen 5, 6,
7 en 8. Joy, Emily, Abe en Jamie stonden in de finale. Uit een zelf gekozen kinderboek
hebben zij een leuk of spannend stukje voorgelezen. Van dit viertal hebben Jamie en Emily
gewonnen. Emily zal de school gaan vertegenwoordigen bij de Hilversumse
voorleeswedstrijd.
Excursie groep 6
Vandaag gaat groep 6 naar de bieb te Hilversum voor de excursie: Geheim agent A.A.P. De
kinderen gaan leren hoe ze informatie op internet kunnen vinden en hoe ze kunnen
achterhalen of deze informatie betrouwbaar is. Dit is als voorloper op het werkstuk
waarmee ze aan de slag gaan.
Groene voetstappen
Als school doen wij met alle groepen van 6 t/m 10 november 2017 mee aan het project

‘Groene Voetstappen’. Groene Voetstappen is een landelijke bewustwordingsactie waar
ieder jaar tienduizenden kinderen aan meedoen. Gedurende één week komen de kinderen
lopend, met de fiets, steppend, skatend of met het openbaar vervoer naar school en
verdienen daarmee Groene Voetstapstickers. Tijdens de actieweek besteden de
leerkrachten aandacht aan onderwerpen als klimaat, energie en verkeersveiligheid met
behulp van het aangeboden lesmateriaal.
Uw kind krijgt van school een stickerboekje en twee stickervellen. Voor elke heen en/of
terugreis in die week, die te voet of per fiets wordt afgelegd, plakken leerlingen een
groene voetstapsticker in het stickerboekje. De bedoeling is dat wij met onze school
zoveel mogelijk ‘Groene Voetstappen’ verzamelen, zodat we
ü een bijdrage leveren aan de landelijke en internationale doelstellingen voor het
beperken van CO2-uitstoot;
ü gewend raken aan duurzaam gedrag.

Van de Medezeggenschapsraad
Donderdag 19 oktober heeft de eerste MR-vergadering van dit schooljaar plaatsgevonden.
De MR heeft tijdens deze vergadering onder andere de laatste hand gelegd aan het
jaarverslag van de MR over het schooljaar 2016-2017, deze zal binnenkort op de website
van de school te vinden zijn en wordt als bijlage aan de Koerier toegevoegd. Daarnaast
heeft de MR gesproken over het personeelsplan, de ICT-leerdoelen en over de punten die
tijdens de GMR ter sprake zijn gekomen eerder deze maand.
Tijdens deze vergadering hebben we afscheid genomen van Allard Jager, we bedanken
hem hartelijk voor zijn inzet binnen de MR en de GMR. We heten Alexandra Beaufort van
harte welkom, zij zal beide taken van Allard de komende jaren op zich gaan nemen.
Studiedag
Aansluitend aan de herfstvakantie is op maandag 30 oktober een studiedag. De kinderen
zijn die dag vrij. We zullen ons buigen over leergesprekken, het Engels optimaliseren en
we willen een start maken met het introduceren van de Parro app. Over het laatste
onderwerp zult u binnenkort meer horen.
Herfstvakantie
Vanmiddag begint de herfstvakantie. Op dinsdag 31 oktober wordt iedereen weer op
school verwacht. Fijne vakantie allemaal!

Volgende Koerier verschijnt op 10 november 2017

Bijlage: Brief van het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds
Alle kinderen moeten kunnen sporten en aan culturele activiteiten meedoen
Het nieuwe schooljaar is inmiddels al weer een tijdje begonnen en daarmee ook het nieuwe sport- en
cultuurseizoen. Veel kinderen proberen nu een nieuwe sport of culturele activiteit uit, maken vriendjes
en ontwikkelen zich op deze manier spelenderwijs. Helaas zijn er veel kinderen voor wie dit vanwege
de financiële thuissituatie niet is weggelegd. Voor hen is het Jeugdsportfonds en het
Jeugdcultuurfonds in Hilversum actief. De fondsen betalen de contributie en waar nodig de attributen
voor kinderen en jongeren uit de gemeente Hilversum. Deze kinderen worden aangemeld door een
intermediair. Dit is een professional die de gezinssituatie van het kind kent. Dit kan vanuit school de
directeur zijn.

Heeft u niet genoeg financiële middelen om uw kind(eren) te kunnen laten sporten of mee te laten
doen aan culturele activiteiten zoals bijvoorbeeld toneel- of dansles? Dan komt uw kind wellicht in
aanmerking om via het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds te sporten of aan culturele activiteiten
te doen. Kijk voor de voorwaarden op www.jeugdsportfonds.nl/noord-holland en
www.jeugdcultuurfonds.nl/noord-holland. Voor het doen van een aanvraag, kunt u terecht bij de
school van uw kind(eren) of een andere professional die uw gezin goed kent. Dit is belangrijk, want
een kind verdient het om te kunnen sporten en culturele activiteiten te doen met vriendjes en
vriendinnetjes.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van de fondsen. Ook staan de medewerkers u
graag telefonisch te woord of u kunt een e-mail sturen.
Jeugdcultuurfonds
www.jeugdcultuurfonds.nl/noordholland
06-20074161
noord-holland@jeugdcultuurfonds.nl
Jeugdsportfonds
www.jeugdsportfonds.nl/noordholland
06-20074161
noord-holland@jeugdsportfonds.n

