Nieuwsbrief 04 – 13 oktober 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s)
In onze berichtgeving naar u toe spreken we vaak met de woorden ouders en verzorgers.
Wij hebben besloten u allen vanaf nu aan te spreken als ouders. Hiermee bedoelen wij dan
uiteraard ook de verzorgers.

Herfstvakantie
We wensen alle gezinnen een goede vakantie toe. We zien de leerlingen maandag 25 oktober
weer op school. U bent van harte welkom om dan even mee te lopen naar de klas.

Herhaling vragenlijst verkeerssituatie
In de vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd om de enquête over de verkeerssituatie in te
vullen. Als u de enquête nog niet heeft ingevuld, wilt u dat dan nog doen? Deze week is de
laatste week dat u dit kunt doen.
Link naar de vragenlijst https://nl.surveymonkey.com/r/9DPM8YW
Parkeeroverlast in de straat voor de school
De straat voor de school (waar de paaltjes langs de weg staan) is géén parkeer- of stopplaats
voor auto’s! Wilt u alstublieft met uw auto daar niet stoppen of parkeren. Het levert onveilige
situaties op.
Kinderen, maar ook volwassenen willen graag op een veilige manier naar school komen. Wilt u
daar alstublieft aan meewerken en met uw auto op een parkeerplaats gaan staan.

Woningen achter de school/parkeeroverlast
In de woningen achter de school (waar nu wordt verbouwd) komt Stichting Timon.
In elke hoekhuis komt een gezin te wonen, in de tussenwoningen gaan jongeren/jong
volwassenen wonen, die worden begeleid naar zelfstandig wonen.
De busjes van de verbouwers staan nu op de stoep, wat een vervelende en ook soms gevaarlijke
situatie voor voetgangers oplevert.
Ik (Cécile) heb contact gehad met stichting Timon en dit uitgelegd. Het probleem op het ogenblik
is dat er zoveel mensen aan het werk zijn (met zoveel bussen) dat er onvoldoende parkeerplek
is. Het is voor nu dus niet op te lossen. Rond half november zijn de woningen zo goed als klaar
en zal de parkeeroverlast afnemen.

Kinderboekenweek
Vorige week woensdag openden we de Kinderboekenweek. De leerlingen gingen met een maatje
uit de maatjesklas luisteren naar ouders en leerkrachten die uit hele leuke boeken voorlazen.
Daarna zongen we het lied van de Kinderboekenweek en moesten de leerlingen raden welk
beroep de leerkracht had, die verstopt zat in de beroepenkast. Dat moesten ze doen door heel
slim vragen te stellen. Ouders dank voor jullie hulp!

Fotograaf
Vandaag was de schoolfotograaf op school. Alle groepen en leerlingen zijn weer op de foto gezet.
We hadden afgesproken dat de fotograaf een witte achtergrond zou gebruiken, helaas had ze
deze toch niet bij zich. Er is nu een lichtblauwe achtergrond gebruikt.
Ouders dank jullie wel voor jullie hulp in deze foto-organisatie.

Geluidsinstallatie
We hebben een prachtig nieuwe geluidsinstallatie. Ouders van twee van onze leerlingen hebben
geholpen de installatie uit te kiezen en ze hebben er een stevige houten kast om heen gemaakt.
Jammer genoeg konden we u dit door de regen niet laten zien bij de opening van de
Kinderboekenweek, maar we hopen dat het droog is bij een volgende happening op het plein,
zodat iedereen van het mooie geluid kan genieten!

Kascontrole uitgaven ouderbijdrage
We zoeken twee ouders die de komende twee jaar uitgaven en inkomsten van de ouderbijdrage
van de ouderraad willen controleren.
U kunt contact opnemen met Neddy of Cécile, zij zullen u verder informeren.

Bericht van de penningmeester van de OR
Het schooljaar is al weer even gestart. Nog even een terugblik op schooljaar 2020-2021. Dankzij
de algemene ouderbijdrage hebben we € 5514,50 ontvangen aan inkomsten. De uitgaven waren
echter € 5798,54. Het verschil komt door aanpassingen die we hebben moeten doen in het
programma (gevolgen van Covid maatregelen). Ook misten we van een aantal ouders de
ouderbijdrage.
In het diagram is te zien waar de ouderbijdragen aan uitgegeven zijn.

Laten we hopen dat we dit jaar alle vieringen zonder aanpassingen kunnen ervaren.

Vervanging
Wanneer een leerkracht ziek is, proberen wij hier vervanging voor te regelen. Op dit moment is
dat erg lastig. Wanneer het niet lukt om vervanging te vinden, zoeken wij naar een passende
oplossing. Soms moeten wij u vragen uw kind thuis te houden. Wij begrijpen dat dit lastig kan
zijn, maar door het lerarentekort kunnen wij helaas niet anders.

Mocht u in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid en mogen wij u benaderen voor inval,
wilt u ons dit dan laten weten? U kunt ons mailen of even binnenlopen.
directiekameleon@kpoa.nl

Studiedag van 4 oktober
Vorige week maandag hadden wij een studiedag. Tijdens de studiedagen werken wij met het
hele team aan onderwerpen die ons helpen ons onderwijs te ontwikkelen.
Dit keer stond de dag onder andere in het teken van “close reading”, een aanpak die wij
gebruiken tijdens onze begrijpend lezen lessen. Ook hebben wij gewerkt aan “Zien!”. Wij
gebruiken “Zien!” om de leerlingen/groepen te observeren en te begeleiden in hun sociaalemotionele ontwikkeling.

Luizencontrole
Woensdag na de herfstvakantie is er weer luizencontrole, dit doen een aantal ouders. Fijn dat zij
weer elke keer voor ons klaar staan!

Extra schoonmaak toiletten groep 1-3
De toiletten van de jongste leerlingen kunnen wel een extra schoonmaakbeurt gebruiken rond
een uur of 12. We hebben een ouder die dat op woensdag en vrijdag kan doen. Is er iemand die
dat op (een deel van) de andere dagen kan doen? We geven er een vrijwilligers vergoeding voor.

Inleveren lege batterijen
Wist u dat u bij ons op school uw lege batterijen kunt inleveren? Naast het aquarium in de hal
staat een box waar u de batterijen in kunt stoppen. Als u er voor kiest om de batterijen in te
leveren, kunt u ook nog kans maken op leuke prijzen. Hier moet u het volgende voor doen:
1. Verzamel de lege batterijen per 10 stuks in een zakje.
2. Doe daarbij een briefje met uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
3. Lever uw zakje in bij ons op school of bij een ander inleverpunt.
Meer informatie kunt u lezen via deze link:
Lege batterijen? Lever ze in en geef ze een nieuw begin! - Stibat

Informatie van buiten
Activiteiten tijdens herfstvakantie
In de bijlage treft u een overzicht van tal van activiteiten in de buurt tijdens de herfstvakantie.
De meeste activiteiten zijn gratis, sommige tegen een kleine vergoeding.
Kijk voor meer informatie op https://www.facebook.com/ABCSchothorstZielhorstHoefkwartier en
op de website https://www.abc-amersfoort.nl/abc-scholen/abc-zielhorst/activiteiten-overzicht/
Op deze laatste pagina kunt u uw kind voor de activiteit(en) opgeven.
Sportkamp tijdens herfstvakantie
In de bijlage treft u ook een flyer over Sportivate. Zij organiseren weer een te gek Sportikamp
op twee verschillende locaties in Amersfoort. Van 18 t/m 20 oktober kan uw kind drie dagen lang
spelen, bewegen en plezier maken bij vv Cobuboys of vv Amsvorde. Tijdens het Sportikamp
speelt uw kind de leukste spelletjes en bouwt uw kind de vetste bamboe torens. Of wat dacht u
van Levend Stratego en (omgekeerd) verstoppertje in het bos? Niet te vergeten de 21 meter
lange stormbaan. Meer informatie of aanmelden kan via www.sportivate.nl/sportivents.

Kies je Sport
Uw kind heeft onlangs een Kies je Sport boekje meegekregen. Streven is om zoveel mogelijk
kinderen in beweging te brengen. Elk kind moet kunnen sporten en voor ouders die het niet
kunnen betalen is er 225 euro per jaar per kind beschikbaar.
Alle activiteiten zijn te vinden op www.schoolsportamersfoort.nl/kiesjesport. Hier kunt u ook
zoeken via de diverse filters en inschrijven. De digitale versie is ook te downloaden door te
klikken op de volgende link, www.schoolsportamersfoort.nl/files/ONLINEBoekje_KiesJeSport_Najaar2021.pdf
Familievieringen Sint Martinuskerk
De Sint Martinuskerk in Hoogland is het Eucharistisch Centrum geworden van de parochie.
Daarom organiseert de Martinuskerk nu maandelijks een familieviering op zaterdagavond in de
kerk. Afgelopen twee vieringen waren al een groot succes. Graag nodigen we de kinderen van
alle katholieke scholen in Amersfoort uit om mee te doen. Zie voor meer informatie de flyer.

Agenda
14 oktober
18-22 oktober

Huldiging mediatoren, bij goed weer op het plein om 8.30
uur
Herfstvakantie

26 oktober

Oudergesprekken, groep 8 (verplicht)

27 oktober

Luizencontrole

28 oktober

Oudergesprekken, groep 8 (verplicht)

13 november

Klusochtend

19 november

Studiedag, alle leerlingen zijn vrij

Belangrijke data vindt u ook op onze website op de homepage en onder het kopje
kalender.

