Kalender:
4 okt: start kinderboekenweek
13 okt: Juf Aline 40-jarig jubileum/
Start herfstvakantie (15.15 uur)
27 okt: studiemiddag, kinderen vrij
vanaf 12.00u
29 okt: Start wintertijd
31 okt: verjaardag juf Chantal
9 nov: informatieavond VO gr. 8

Schooltijden

Na enkele weken in dit schooljaar lijkt het
ons zinvol om nog even de aanvangstijden
van de lessen onder de aandacht te brengen.
Wij denken dat nog niet iedereen weet hoe
het nu precies in elkaar zit.
 Om 08.35 en 12.50 uur gaan de
deuren van onze school open.
 Om 08.40 en 12.50 uur gaat de 1e
zoemer. Iedereen gaat dan naar de
klas als je daar nog niet bent.
 Om 08.45 en 13.00 gaat de 2e
zoemer. De lessen beginnen dan dus
moet iedereen in de klas aanwezig
zijn ! De buitendeur wordt dan weer
afgesloten !
Als iedereen zich netjes aan deze tijden
houdt dan voorkomt dat onnodige onrust
en kan alles zoals gepland aanvangen. Weij
vertrouwen op uw medewerking.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Voor onze speelotheek te Zevenbergen –
onderdeel van de bibliotheek – zijn wij op zoek
naar enthousiaste medewerkers om ons team te
versterken.
TAKEN:
Een keer per maand, op de woensdagmiddag van
14.00 – 16.00 u., bent U in de bibliotheek
aanwezig om het speelgoed te controleren, aan
te vullen en op te ruimen. Twee keer per jaar
hebben wij een spelletjesmiddag en wij doen ook
mee aan de nationale buitenspeeldag.
Het is de bedoeling dat U hierbij aanwezig bent
en de activiteiten begeleidt.
VERGOEDING:
Als vrijwilliger van VANnU krijgt U een gratis
bibliotheekabonnement aangeboden.
GEINTERESSEERD:
Bent U iemand die dit leuk vindt en affiniteit
heeft met kinderen en speelgoed, kom dan
gezellig op een woensdagmiddag langs om kennis
te maken en te zien hoe het in de praktijk gaat.
U kunt ook een mailtje sturen
naar d.vissers@bibliotheekvannu.nl of bellen
0165 – 552080 (op ma., dinsdagochtend en do.)

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar
De GGD West-Brabant heeft in week 39 een
jeugdenquête verstuurd naar bijna 19.000
ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd
van 0 t/m 11 jaar.

Namens het team, L. Smits
De Neerhof, Bloedkoraal 1, 4762 BJ Zevenbergen.

De vragen uit deze enquête gaan over de
gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de
kinderen.
Met de gegevens uit dit onderzoek kunnen de
gemeenten betere beslissingen nemen voor
kinderen en meer inzicht verkrijgen in de
behoeften van ouders en hun kind. Heeft u een
uitnodiging ontvangen? Doe mee! Meer
informatie en een kort filmpje kunt u vinden op

www.ggdmonitor.nl

aan verschillende projecten. Momenteel zijn de
kinderen bezig met het maken van een
visionboard, een lapbook en programmeren.
Daarnaast doen we verschillende
techniekopdrachten, filosoferen en besteden we
aandacht aan leren leren. We gaan er een
gezellig en leerzaam jaar van maken!
Groetjes,
Veronique en Liesbeth

Afwezigheid.
In verband met de opname van verlofuren ben ik
in de week van 9 t/m 13 oktober afwezig. Juf
Ellen Lakerveld is dan het aanspreekpunt op
directie niveau.
Met vriendelijke groet,
L. Smits
Kom je ook naar de VakantieBijbelClub?

Breinklas op De Neerhof
Jullie hadden het waarschijnlijk al gezien, maar
vanaf dit schooljaar vindt de Breinklas plaats op
De Neerhof. Voorheen zat deze klas op
basisschool De Toren. De Breinklas is een
bovenschoolse plusklas die (hoog)begaafde
kinderen extra uitdaging biedt. Er komen dus
kinderen van verschillende scholen van Stichting
de Waarden naar deze klas. Op
woensdagochtend draait juffrouw Veronique de
Vries de groep. Op maandag en dinsdag loopt zij
ook LIO-stage in groep 6. Op donderdagochtend
staat juffrouw Liesbeth van Damme in de
Breinklas.
Het belangrijkste doel van de Breinklas is dat
ontwikkelingsgelijken elkaar ontmoeten en leren
samenwerken. Er wordt voornamelijk gewerkt

Op 18 en 19 oktober wordt in het Anker, naast de
Hervormde Kerk aan de Markt in Zevenbergen, de
vakantiebijbelclub georganiseerd. Alle kinderen van
groep 1 tot en met groep 8 zijn welkom!
De vbc vindt plaats op woensdagmorgen 18 en op
donderdagochtend + middag 19 oktober. We starten
om 9.30 uur en op woensdag duurt het programma tot
12 uur, op donderdag sluiten we af met een high tea
voor kinderen en ouders van 14:30 tot 15:30. Voor
allebei de dagen geldt dat de deuren om 9:15 open
gaan.
We luisteren naar verhalen uit de bijbel, zingen samen,
lachen om sketches, knutselen en doen spelletjes. Het
worden gezellige dagen en we hopen jullie te
ontmoeten!
Heb je nog vragen? Neem contact op met Evelien
Buijs (06-22119296) of Moniek Keur (06-44435061)

De Neerhof, Bloedkoraal 1, 4762 BJ Zevenbergen.

