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Beste ouders/verzorgers,
Vandaag ontvangt u de 2e nieuwsbrief van dit schooljaar.
Ik hoop dat u de tijd vindt om deze op uw gemak te lezen, want er staat weer het nodige
nieuws in.
Cultoer
Alle Heusdense scholen op zijn kop, en wij ook!
Al jarenlang is er aan het begin van het schooljaar een CULTOER. Bij deze CULTOER laten
lokale kunstenaars zien wat ze doen en waar ze goed in zijn. Ook dit jaar trekken twee
karavaans met kunstenaars uit Heusden langs de scholen en de pleinen in Heusden.
Allemaal tegelijk geven ze een minivoorstelling van vijf minuten. Een hele klas kan kijken en
soms meedoen. Na de vijf minuten schuift de klas door en kan kijken naar de volgende
kunstenaar. Binnen een half uur zijn de kinderen hopelijk behoorlijk overdonderd door dans,
taal, theater, muziek, erfgoed en beeldende kunst. Vooraf worden de kinderen door
kringgesprekken en opdrachten door de leerkracht voorbereid. Na afloop is er nog een
verwerkingsopdracht in de klas. We hopen natuurlijk op hoofden vol verhalen!
Bij regenachtig weer is het fijn als uw kind een capuchon heeft, of een petje.
Op maandagmiddag 17 september komt de CULTOER karavaan naar jongLeren.
Dit jaar staan ze op het Lelieveld t.o. de school.
Om 13.00 u gaan de groepen 1 t/m 3 kijken en om 13.30 u is het de beurt aan de groepen 4
t/m 8.
Mocht u het leuk vinden om even te komen kijken, dan bent u van harte uitgenodigd.
Vierde kleutergroep
Omdat rond januari de kleutergroepen weer behoorlijk vol zijn en we dan ook recht hebben
op groeiformatie starten wij na de kerstvakantie met een nieuwe kleutergroep.
Deze groep komt in het lokaal waar nu de koffiekamer zit. Wie deze groep gaat draaien is op
dit moment nog niet helemaal bekend, maar zodra we hier zekerheid over hebben laten wij
het weten. In principe komen de kinderen die vanaf januari op onze school starten in deze
klas.
Wecycle
De Wecycle actie is begonnen. U spaart toch ook mee? In de gang tegenover de
kopieerruimte staan de inzameldozen.
Daarnaast zamelen we ook nog steeds oude kleding in voor het goede doel. Op het
schoolplein staat onze kledingcontainer.

Nieuws uit de MR
De eerste vergadering is geweest op 12 september 2018.
De punten waarover we gesproken hebben zijn onder andere:
De werkdrukgelden

De schoolgids
De verkeerssituatie
AVG, wet op privacy
De instroom bij de
kleuters.
De nieuwe
kinderraad
Het greenteam

hoe is dit besteed en hoe is dit in de eerste weken ervaren door het
team. Hiervoor is het team gegroeid met de komst van Wendy en
Levi.
De MR heeft hier positief mee ingestemd.
De verkeersregels voor “jongLeren” zijn duidelijk. Iedereen kan dit
ook nalezen in het schoolplan en op de site.
Er komt steeds meer duidelijkheid hierover.
Over de komst van de 4e kleutergroep.
De nieuwe leden van de kinderraad zijn inmiddels bekend. Ook deze
kinderen zullen een keer aanschuiven bij een MR vergadering.
Hoe we hier als school in staan en wat de plannen hierover zijn.

De eerstvolgende MR vergadering staat gepland voor 31 oktober 2018
Met vriendelijke groeten; de MR

Kinderboekenweek
Beste ouders, Op 3 oktober openen we de Kinderboekenweek. Hiervoor hebben we uw hulp
nodig. We zoeken ouders die van 8.30-9.30 u beschikbaar zijn om verschillende groepjes
kinderen bij een korte opdracht te begeleiden. U staat op 1 plaats, de groepjes lopen rond.
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind of via de
mail: karlijn.keetbaas@scalascholen.nl
Als u zich heeft opgegeven wordt u om 8.15 u op school verwacht voor een korte uitleg.
Hopelijk tot dan!
Hartelijke groet, werkgroep Kinderboekenweek
Nieuwsbrief Jeugd Vakantie Vreugd Drunen 2018
Namens het bestuur van Jeugd Vakantie Vreugd Drunen willen we alle ouders van de
kinderen, vrijwilligers en organisatoren en sponsors bedanken voor hun inzet en deelname
aan een zeer geslaagde speel- en doe week in de laatste week van de zomervakantie. Zonder
jullie steun hadden we deze week niet kunnen organiseren. Jeugd Vakantie Vreugd Drunen
wordt georganiseerd door enkele tientalen vrijwilligers, maar er is altijd nog behoefte aan
spelbegeleiders. Je mag natuurlijk ook zelf met je eigen idee komen, zo zijn Jolinde en Dirk
met het idee gekomen om een pup quiz te organiseren tijdens de JVV week. Johan is met het
idee gekomen om de judo bij JVV Drunen te betrekken. Robert is met het idee gekomen om
naar Monkey Town toe te gaan. Alle drie de onderdelen waren een groot succes. We zijn op
zoek naar een extra hoofdleiding voor Monkey Town en de Vossenjacht. En een nieuwe
hoofdleiding voor de kindermarkt en de Midgetgolf.

Onze stichting is een hele hechte club met vrijwilligers, mocht je willen meehelpen en je ziet
er wat tegenop. Dan kan ik je zeggen: iedereen helpt je mee waar dat nodig is om het spel
tot een goed eind te brengen. Je staat er nooit alleen voor! Mocht je interesse hebben om
bij de stichting JVV Drunen te willen meehelpen, laat het ons dan even weten. Je kunt een email sturen naar het secretariaat: robert_aakland@hotmail.com.
Rabobank Clubkas Campagne/JVV Drunen
Ook dit jaar doet stichting Jeugd Vakantie Vreugd Drunen mee aan de Rabobank
Clubkas Campagne waarmee € 150.000,- te verdelen valt! De leden van de bank bepalen
hoe dit bedrag verdeeld wordt. Als je een rekening hebt van de Rabobank kun je lid worden,
het lidmaatschap is geheel gratis. Je kunt op de Rabobank app of via internetbankieren
kijken of je al lid bent.
Leden van Rabobank De Langstraat ontvangen op dinsdag 2 oktober automatisch per post
een stemkaart waarmee ze hun stem kunnen uitbrengen. Ben je nog geen lid maar wil je wel
het verenigingsleven in de Langstraat steunen? Ga dan in de stemperiode ( van 2 t/m 14
oktober) naar één van de Rabobank kantoren in Waalwijk, Kaatsheuvel of Drunen om daar
het lidmaatschap aan te vragen. Je krijgt dan direct een stemkaart en volgend jaar krijg je de
stemkaart automatisch thuisgestuurd (dit i.v.m. de verwerking van nieuwe leden).
Breng jouw stem uit op Jeugd Vakantie Vreugd Drunen zodat we ook volgend jaar weer
genoeg geld in kas hebben om vele leuke dingen te kunnen organiseren!

Komende activiteiten
vanaf donderdag 6 september:
maandag 17 september:
vrijdag 21 september:
maandag 24 september:
maandag 24 september:
maandag 1 oktober:
woensdag 3 oktober:
vrijdag 5 oktober:
zondag 7 oktober:
dinsdag 9 oktober:
dinsdag 9 oktober:
woensdag 10 oktober:
woensdag 10 oktober:
donderdag 11 oktober:
15 t/m 19 oktober:

techchallenge groep 7/8
Cultoer
Burendag/inloopochtend
skate-a-way groep 3 t/m 8
Red je vriendje groep 7
Jaarvergadering OV
Start Kinderboekenweek en Kanjerweek
Open Kanjerles
juf Marloes jarig
Kanjerinfoavond 20.15 uur
infoavond VR voor groep 8 19.00-20.00
dag van de duurzaamheid groep 7
Open Kanjerles
techchallenge groep 7/8
Herfstvakantie

Tot zover deze tweede nieuwsbrief!
Met vriendelijke groeten, Kees Willemse, directeur
Bijlagen bij digiduif: uitnodiging lezing over puberbrein op het d’Oultremontcollege. Deze is
voor ouders van de kinderen uit groep 7 en 8

