Schooljaar 2018-2019

Koerier 5, 9 november 2018

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

Agenda:

12 t/m 16 november
19 november, 19.30 uur
20 november
28 november
29 november
5 december
10 december, 19.30 uur
11-12 december

10-minutengesprek gr. 1 t/m 8 op verzoek
Versieravond Sinterklaas
English Presentation
Schoenzetten
Voorstelling Pakjesfeest gr. 1 t/m 4
Sinterklaas op school
Versieravond Kerstmis
Adviesgesprekken, groep 8

Geachte ouders en verzorgers,
Welkom: Ryan, Zoë en Marly. We wensen jullie een gezellige tijd op de Augustinusschool!

Gefeliciteerd!
Op 23 oktober zijn juf Geanne en Martijn de trotse ouders geworden
van een gezonde zoon. Hij heet Julan. We wensen beide ouders een
gezellige kraamtijd toe.

Trakteren op school
Een verjaardag is voor kinderen vaak pas compleet als er
getrakteerd mag worden op school. Het moet een gezellig
moment zijn voor uw kind en de klasgenoten. Als school
zien we graag dat een traktatie die gezond is én vooral ook
lekker is. De laatste tijd zien we echter de hoeveelheid
snoep traktaties toenemen en dan zouden we graag willen
ontmoedigen.
Hieronder een aantal richtlijnen om uw kind verantwoord
te laten trakteren:
ü
Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is.
ü
Kies bij voorkeur een gezonde traktatie. Kijk voor
suggesties op: www.gezondtrakteren.nl
ü
Denk ook eens aan niet eetbare traktaties. U kunt
kinderen (zeker in de onderbouw) blij maken met
bijvoorbeeld een stuiterbal, stickers, kleurboekje, knikkers,
potloden en bellenblaas. Het gaat er vooral om dat de
traktatie er leuk uit ziet.
ü
Geef de leerkrachten dezelfde traktatie als de
kinderen. Iets gezonds vinden leerkrachten zeker erg
lekker!
Lampionnen maken voor St. Maarten

Oudertevredenheidsonderzoek
Meten is weten! Een oudertevredenheidsonderzoek is voor de school van groot belang. Wij willen graag weten
hoe u de school ervaart. Door op de link te klikken komt u bij de digitale enquête. Deze link zal ook via de
Parro aangeboden worden.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EKukziPnikqcE_GBbUFNU1iHSLJTsClOjGa26k3uh4dU
OVhVMVZDU0VVRVhCNDU3N1JZQ05BTE9KSS4u

School groente/ fruit
Van 13 november tot en met 20 april doet de Augustinusschool mee aan het EUSchoolfruitprogramma. De kern van Het EU-schoolfruit- en groenteprogramma is
het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie
vaste dagen (dinsdag, woensdag, donderdag) in de week gedurende twintig weken
een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten.
In principe hoeft u op deze dagen geen 10-uurtje mee te geven. Hierbij moet wel
worden opgemerkt dat niet ieder stukje
fruit/groente voor ieder kind voldoende is en het is
daarom wel handig om iets kleins in de tas van uw
kind te doen.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een
initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van
Economische Zaken, de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland en het Steunpunt
Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma
wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De
groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie.
Er zijn voor de school en de ouders géén kosten verbonden aan het
programma. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.
De eerste dag starten we met een Nederlandse appel. Lekker! Op naar een
lekker en gezond schooljaar.
Appelmoes maken op school

Nieuwe Kanjer-juf (contactpersoon): juf Carry
Wat is een Kanjer-juf? Dit is een contactpersoon voor de leerlingen.
De Kanjer-juf is iemand waar je naar toegaat wanneer je problemen hebt (of weet dat iemand die je kent in de
problemen zit). Dat kan zijn omdat je gepest wordt, dat je op een vervelende manier wordt aangeraakt of
geslagen op school, op straat, op de club of thuis.
Als je al een tijdje erg verdrietig of boos bent en je niet lekker in je vel zit, is het belangrijk over je gevoelens te
praten. Doordat je erover praat maak je het voor jezelf al een stuk duidelijker. Meestal is er heel gemakkelijk een
oplossing te vinden maar weet je niet hoe. Soms kan een vriend of vriendin helpen, maar praten met een
volwassene is belangrijk. Praat erover met je vader, moeder, juf of een ander iemand waar je je fijn bij voelt.
En natuurlijk kun je ook naar juf Carry komen voor een gesprek.
Onthoud goed: schaam je niet voor je probleem, niks is gek en je bent nooit de enige met zo’n probleem.
Juf Carry zal dit jaar de Kanjerjuf zijn. Deze week bezoekt juf Carry alle groepen om hier meer over te vertellen.

Gooise gids
De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen deze week een folder mee over de Gooise Gids. Op www.gooisegids.nl
is alles te vinden over de middelbare scholen in het Gooi.

Berichten van de evenementen
Maandag 19 november gaan wij de school in Sinterklaassfeer brengen. Om 19.30 staat de koffie klaar, u kunt
zich aanmelden via de Parro-app. Let op: in de Parro-app staat begintijd 19.00, dit is dus 19.30. Voor het
versieren willen wij graag oude schoenen gebruiken, alle maten zijn welkom. Wilt u dit weekend eens in uw kast
kijken en het aankomende week inleveren bij juf Sharon (3B) of juf Sabine (3A). Daarnaast kunnen we ook altijd
dozen gebruiken in alle soorten en maten.

