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De eerste periode van het schooljaar zit er bijna op!
Alle kinderen, ouders en juffen zijn inmiddels weer gewend aan het vroege opstaan, het schoolwerk
en alle drukke bezigheden na 15.00 uur. Kortom: we zitten weer in het ritme! In de periode tot de
herfstvakantie is er al heel veel gebeurd. De kinderen van groep 1/2 hebben onder andere gewerkt
over dieren, in groep 3 kennen ze de eerste letters en woordjes al en in de midden- en bovenbouw
zijn ze aan de slag gegaan met nieuwe methodes voor taal en geschiedenis. Na volgende week mag
iedereen gaan genieten van de herfstvakantie die dit schooljaar zelfs 2 weken duurt. Om daarna met
frisse moed te gaan beginnen aan de gezellige periode richting sinterklaas en kerst!

Nieuws vanuit de schoolleider en het team
KBW
Vandaag is de kinderboekenweek ook officieel geopend op de Arnoldus van Os! Het thema dit jaar is
‘gruwelijk eng’! We herkenden sommige leerlingen niet meer terug, zo spannend zagen ze eruit! Het
plein stond vol heksen, monsters, spoken, zombies en andere enge figuren. We hebben met elkaar
gezongen en gedanst op het nummer van Kinderen voor Kinderen dat speciaal voor de
kinderboekenweek is geschreven. En daarna gingen de leerlingen aan de slag in en om de klas. En dat
zag er soms een beetje gek uit.

Dans met gymjuf Michelle op het plein

Rekenen als gruwelijk enge verschijning…

Junis start een kinderdagverblijf in Benthuizen!
Steeds meer ouders vragen naar kinderdagopvang in Benthuizen. Junis heeft
de mogelijkheden hiervoor onderzocht en is trots te kunnen melden dat ze
hiermee in januari 2018 kunnen starten! Er wordt een kinderdagopvang bij
PeuterStart-locatie de Grobbebollen geopend. De Grobbebollen is op dit
moment een locatie van Junis Kinderopvang in Benthuizen waar alleen PeuterStart (2-4 jaar)
aangeboden wordt. In het nieuwe jaar breiden ze dit dus uit met kinderdagopvang (0-4 jaar). De
locatie krijgt een fris, nieuw interieur en wordt uitgebreid met een slaapruimte voor de jongste
kinderen. De verbouwing vindt plaats in de kerstvakantie, wanneer de PeuterStart-locatie gesloten is.
Junis opent de vernieuwde locatie de Grobbebollen op 8 januari 2018.
Heeft u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden voor kinderdagopvang bij de Grobbebollen?
Neem dan contact op met een van de medewerkers van Klantenservice via 0172-745850 of
klantenservice@junis.nl.

Oud papier opbrengst
Zelfs in de zomervakantie is er door ouders trouw oud papier opgehaald
voor de school. Ontzettend bedankt voor de moeite! Het heeft een
bedrag van €102,96 opgeleverd! Het geldbedrag wordt gevoegd bij het
bedrag wat we uitgeven aan nieuwe (voor)leesboeken en tutorboekjes.
Volgende week donderdagavond tijdens de afsluiting van de
kinderboekenweek zullen we het complete boekenpakket onthullen!
HULP GEZOCHT!!
Wij zijn als school erg blij met het feit dat ouders 1x per maand de moeite nemen om oud papier op
te halen. Voor het bedrag wat binnenkomt via die weg kunnen we als school wat (leuke) extra’s
aanschaffen voor de leerlingen. Er zijn een aantal ouders die in juni voor het laatst hebben geholpen
met het ophalen van oud papier, omdat hun kind(eren) in groep 8 zaten en dus de school gingen
verlaten. Inmiddels hebben zich 2 ‘nieuwe’ vaders aangemeld om te helpen. Dat is fijn! Maar om de
klus behapbaar te houden voor de hulpouders zijn wij op zoek naar nog meer nieuwe ouders!! Wie
wil een paar keer per jaar op de 3e woensdagavond in de maand helpen met het verzamelen van oud
papier? Of wie zou de coördinatie van het inzetten van de hulpouders door het jaar heen op zich
willen nemen? Dan graag een mailtje naar schoolleider@arnoldusvanos.nl !!

Nieuws vanuit de groepen
Goed Gedaan
In week 39 en 40 werken wij met Goed gedaan aan het thema 'Grapje, plagen en pesten’. Grapjes
maken is leuk, net zoals elkaar een beetje plagen. Maar kinderen moeten wel leren hoe je plagen
leuk houdt.
Aan de orde komen:




Ga niet te lang door met plaaggrapjes, niet iedereen heeft hetzelfde gevoel voor humor.
Luister als iemand "hou op" zegt.
Pesten is gemeen en mag nooit.

In week 41 en 44 is het thema ‘Opkomen voor jezelf’.
Goed opkomen voor je eigen belangen is lastig. De één durft niet hardop te zeggen wat hij wil terwijl
de ander juist probeert af te dwingen dat hij zijn zin krijgt.

Aan de orde komen:




Geef duidelijk je mening als je samenwerkt.
Als iemand iets doet wat je niet fijn vindt, kun je kalm zeggen wat je niet fijn vindt.
En anders vraag om hulp.
Aardig vragen is meestal het beste.

Nieuwe leerlingen
In september zijn er een aantal leerlingen gestart met wennen op de Arnoldus van Os in groep 1 bij
juf Britt en juf Marianne. Zodra ze 4 jaar zijn geworden, zullen we ze officieel welkom heten op
school via de nieuwsbrief!

Belangrijke data
Donderdag 5 oktober
Woensdag 11 oktober
Donderdag 12 oktober
16 t/m 27 oktober
Woensdag 18 oktober
Woensdag 1 november

PO in actie! Stakingdag!
De school is dicht en daarom zijn alle leerlingen vrij.
Studiedag Morgenwijzer
Alle leerlingen zijn vrij.
Afsluitingsavond kinderboekenweek 18.30 – 20.00
2 weken Herfstvakantie
Oud papier!
Hoofdluiscontrole

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 1 november.

Met vriendelijke groet, mede namens het team
Claire Pet

