Diplomering mediatoren
Wat een mooie bijeenkomst was het
op de vrijdag voor de herfstvakantie.
Eerst kregen de mediatoren hun
diploma. Wat zijn we trots op de
kinderen! Daarna hebben we met alle
kinderen van school (en heel veel
ouders) samen gezongen. God is
goed! Het was prachtig om dit
moment mee te maken en vele ouders
hebben dit on ook laten weten.
Bedankt daarvoor!
Woensdag 3 november zouden we
samen naar de kerk gaan om Dankdag
te vieren. Helaas is deze bijeenkomst
begin deze week geannuleerd
vanwege corona. We vieren Dankdag
in de klas. Klik hier voor het
gezinsboekje.

continueren, maar helaas zal dat soms
onmogelijk blijken. Alleen in het
uiterste geval zal er worden
overgegaan tot (t)huisonderwijs.
De Vreedzame School Blok 3 •
‘We hebben oor voor elkaar’
In dit blok stimuleren we de kinderen
om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De
lessen gaan over communicatie, over
‘praten mét elkaar’ in plaats van
‘praten tégen elkaar’. De kinderen
leren wat goed en slecht luisteren is.
In tweetallen oefenen de kinderen om
naar elkaar te luisteren.

Corona & vervanging
Het is op dit moment bijna niet
mogelijk om collega’s te vervangen die
ziek zijn. Dit is landelijk, plaatselijk
maar ook bij Onderwijsgroep GAVE
een reden tot zorg. We doen er alles
aan om de lessen op school te
Datum

Activiteit

Dinsdag 2 november

Open Inloop

Woensdag 3 november

Dankdag in de kerk (Gaat helaas niet door!)

Woensdag 3 november

CJG op school tussen 8.30 en 9.30 uur

Maandag 8 november

Start De Vreedzame School Blok 3

Donderdag 11 november

Leerlingenraad

Maandag 15 november

Instroomkinderen

Dinsdag 16 november

Verjaardag juf Donkelaar

Donderdag 18 november

Open inloop

Zondag 21 november

Verjaardag juf Jo-anne

Maandag 22 november

Verjaardag juf Tabitha

Vrijdag 26 november

Gebedsgroep

Vrijdag 3 december

Sinterklaasfeest

Gebedskring
De gebedsbijeenkomst vindt iedere
laatste vrijdag van de maand plaats op
school. Iedere laatste donderdag
zullen de gebedsbriefjes worden
opgehaald in de klas en verschillende
ouders zullen voor al deze punten
bidden. Alle ouders zijn welkom bij dit
moment en opgave is vooraf niet
nodig.
Luizencontrole
Elke woensdag na een vakantie is er
luizencontrole op school. Alle
leerlingen zullen gecontroleerd
worden. Mochten er luizen of neten
gevonden worden, dan neemt de
school contact met u op. Het is dan
belangrijk dat u uw kind zo snel
mogelijk behandelt met
luizenshampoo. Op deze manier
hopen we verdere verspreiding te
voorkomen. Wilt u er met de kapsels
rekening mee houden? Geen gel bij de
jongens en bij de meiden is een mooie
vlecht dan niet zo handig. Bedankt
voor uw medewerking.
Gevraagd: We zijn op zoek naar
ouders die willen helpen met de
luizencontrole. Het kost u na de
vakantie maar een klein uurtje op de
woensdagochtend. Welkom!

INSTROOM ACTIVITEITEN
Brugklasleerlingen 2022 - 2023

Het hele jaar door worden er activiteiten georganiseerd
die jou helpen de school te kiezen die het beste bij jou past.

november

januari

maart

maandag 1 november

di 11 t/m vr 14 januari

maandag 7 maart

Voorlichting voor ouders over

Basisschoolmiddagen CLV

Uiterste datum

en op het Rembrandt College

ma 17 t/m vr 21 januari

aanmeldingen van po naar vo

dinsdag 9 november

Inloopdagen basisschool

Voorlichting voor ouders over

groep 8 Rembrandt College

en op het Ichthus College

vrijdag 21 januari

maandag 15 november

Open Huis CLV

Het Perron

dinsdag 25 januari

contactmoment met po

Basisscholen groep 8

dinsdag 16 november

(ochtend en middag)

Ichthus Experience

Het Perron

mei

voor leerlingen groep 8

woensdag 26 januari
Basisscholen groep 8 (ochtend);

vrijdag 14 mei

dinsdag 16 november
Voorlichting voor ouders

‘s avonds Open Huis Het Perron

over en op het CLV

vrijdag 28 januari

donderdag 18 november

Open dag Ichthus College

Ichthus Experience voor
leerlingen groep 8
donderdag 25 november

februari

april
dinsdag 20 april t/m
donderdag 22 april
Afname eindtoets basisonderwijs

Schoolrapportage
centrale eindtoets
woensdag 25 mei
Uiterste datum doorgeven
gewijzigde adviezen

juni

Voorlichting ouders over

vrijdag 4 februari

en op Het Perron

Open Dag Rembrandt College

woensdag 15 juni

dinsdag 15 februari

Ontvangst nieuwe

Ichthus College contact-

brugklasleerlingen

moment met po

op alle vo-scholen

Samenwerkingsverband: We hopen dat we de activiteiten uit kunnen voeren zonder
de coronabelemmeringen van het afgelopen jaar. De meeste activiteiten zijn zoals
voorgaande jaren, maar de uitvoering is soms anders dan we met elkaar gewend
zijn. We hebben ervoor gekozen geen gezamenlijke bijeenkomst te organiseren. In
november geeft elke school op de eigen locatie een voorlichting.

