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Agenda
1 oktober
2 oktober
7 oktober
12 oktober
15 okt. t/m 19 okt.

Leerlingenraad
schoolontbijt
Leerlingen / leraren vertrekken naar Letland
Leerlingen om 12.00 uur uit
Herfstvakantie

Nieuws van de directie
Studiedag
Wat een fijne zomerse dag
was het afgelopen dinsdag tijdens de studiedag. We
hopen dat u nog wat gezelligs hebt gedaan met dat mooie
weer.
Het team heeft de dag goed besteed. Een belangrijk
onderwerp was het oriënteren op een nieuwe methode
voor een fijn schoolklimaat. Het wetenschappelijk
onderzoek naar het effect van deze programma’s is in mei
uitgekomen. De resultaten hiervan hebben we bestudeerd
en met deze bevindingen hebben we een eerste oriëntatie
gedaan op 4 methodes. We hebben een aantal
zichtzendingen aangevraagd en de komende tijd gaan de leerkrachten enkele lessen
uitproberen om zo’n methode eens nader te bekijken en te ervaren.
Bent u ook nieuwsgierig naar de uitkomsten van het onderzoek? Kijk op:
watwerkttegenpesten.nl
Verkeersveiligheid
Ook dit jaar willen we weer dat onze kinderen veilig naar school kunnen komen. Vandaar dit
herhaaldelijk verzoek of u uw auto op het Weijerplein wilt parkeren bij het halen en brengen
van uw kind en niet in de Jacob de Kerlestraat. Er is daar geen stoep. Wanneer er auto’s
geparkeerd staan moeten de kinderen midden op straat lopen.
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Ook wil ik nogmaals aandacht vragen voor het verlaten van het park over het bruggetje.
Fietsers hebben daar, bij het zebrapad, geen voorrang. Alleen wanneer je naast de fiets
loopt zullen de auto’s voor u en uw kind stoppen. Het gebeurt helaas nog te vaak dat fietsers
vanuit het park zo de weg op schieten.

Verzuim
De afgelopen week werd ik erop gewezen dat er meer aandacht komt voor het verzuim van
kinderen zonder geldige reden. Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Leerplichtige
kinderen mogen daarom niet buiten de schoolvakanties zomaar wegblijven van school. Als
schoolleider heb ik vaste afspraken waar ik me aan dien te houden. Wanneer ouders hun
kinderen thuis houden om leuke dingen te gaan doen noemen we dat luxe verzuim. De
leerplichtambtenaar controleert daarop en bij ongeoorloofd verlof volgt direct een proces
verbaal.

Berichtje van de Ouderraad
De school is alweer een aantal weken in volle gang en wij als ouderraad hebben ook niet stil gezeten.
Zo is de commissie van de schoolfotograaf al voor de zomervakantie druk bezig geweest met het
regelen van de schoolfotograaf. De schoolfotograaf is er vandaag om alle kinderen van de school
weer mooi op de foto te zetten.

De commissie van de Sint Maarten optocht heeft ook al de nodige voorbereidingen getroffen. Het
idee voor het knutselen van de lampion is al ontstaan en aan de verdere dingen die geregeld moeten
worden voor het knutselen en de Sint Maarten optocht wordt hard gewerkt.
Het knutselen van de lampion zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 31 oktober van 12.15 tot 14.00
uur. Verdere informatie hierover en over de optocht volgt nog per mail en het prikbord.
Maar via deze weg willen wij alvast een oproep doen aan éénieder die het leuk vindt om de kinderen
te helpen bij het maken van hun lampion.
U kunt zich opgeven door een berichtje te sturen naar, or-deweijerwereld@outlook.com
zet hierin uw naam en de naam van uw kind(eren) en de groep waarin hij/zij zit(ten).
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Tot slot gaat ook de 5 december commissie binnenkort aan de slag. Zij gaan er ook dit jaar voor de
kinderen weer een groot Sinterklaasfeest van maken.
Groetjes vanuit de ouderraad

Oktober

Groep

2
4
5
7
7
15
22
22
24
24
26
27
28

8a
3
1-2a
5
5
5
5
4
1-2a
4
6
6
8b

Kerim
Nijs
Jilles
Niek
Ruben
Lotte
Jim
Lieke
Viènn
Sepp
Tijn
Poi
Fee

Nieuw op school
Mera, Kay en Jurre komen binnenkort op school. Van harte welkom
op De Weijerwereld! We hopen dat jullie een fijne tijd bij ons op
school hebben.
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Post van Buiten

Kom ook naar ons BONTE AARDE FEEST!
Zondag 7 oktober
van 14.00 – 17.00 uur
Vortum-Mullem
Vier de herfst!
Wat kun je allemaal doen?














Om 14.00 uur: ROOFVOGELSHOW!
Monique presenteert samen met de roofvogels haar nieuwe prentenboek Sprankel;
de cirkel van het leven
Zelf graan malen met de handmolen
Van het meel beslag maken voor een pannenkoek
Zelf je pannenkoek bakken op het houtvuur!
Een roofvogel op je hand zetten
Een toverbal vilten om een mooi kristal heen
Geheimen zoeken in het nieuwe bonte aarde huis
Spelen in het Avonturenbos
Gips gieten
Op de foto als bonte aarde kind
Schapen drijven met herder Frank
Kijken en luisteren naar Sprinkel Sprankel
Een aardappel rooien (heb jij er zelf een gepoot op Lammetjesdag?)

Praktische informatie:
Voor wie:
Voor jong en oud!
Waar:
De Schutkooi, Veerweg 3, VortumMullem
Wanneer:
Zondagmiddag 7 oktober
Hoe laat:
Roofvogelshow om 14.00 uur
Overige activiteiten aansluitend van
14.00 tot 17.00 uur
Wat kost het:
Toegang en parkeren gratis; voor
enkele activiteiten wordt een kleine
onkostenvergoeding van € 2,50
gevraagd
Meer informatie:
www.dewereldboom.nl
www.lichtvertelling.nl
Sprankel kost € 14,95, in de voorverkoop € 12,50

