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Beste ouders, kinderen en leerkrachten,
We hebben afgelopen maandag gehoord dat we ook dit jaar weer ingeloot zijn en
mee mogen doen aan de actie Schoolfruit.
Eind oktober start de levering. Op welke dagen het fruit uitgedeeld wordt is nog niet bekend.
We houden u op de hoogte.
Heeft u de vernieuwde schoolapp al geïnstalleerd?
En is het inloggen al gelukt en heeft u al op klassenboek gekeken?
Een hele leuke manier om op de hoogte te blijven van alles wat er allemaal in de groep van
uw kind(eren) gebeurt. Is het nog niet gelukt?
Juffrouw Marij van de receptie helpt u graag bij het inloggen.
Afgelopen studiedag hebben we ons als team verdiept in meer- en hoogbegaafdheid
en in 1,2,3, Zing. Dat is onze nieuwe methode voor
het muziekonderwijs.
We zijn helemaal enthousiast!
De week tegen het pesten zit er bijna weer op.
Tijdens deze week hebben we naast de gewone
aandacht voor gedrag, extra aandacht besteed aan
pestgedrag en hoe we daar vanaf kunnen komen.
Verderop in deze nieuwsbrief leest u er nog wat
meer over.
Aanstaande vrijdag sluiten we de week af en
volgende week starten we dan met de
Kinderboekenweek. Ook daarover meer in deze
nieuwsbrief.

U ziet er gebeurt van alles op onze school.

Ik wens iedereen heel veel leesplezier met deze nieuwsbrief.
Meneer Leon

Vertrouwenspersonen
Vorige week heeft u van uw kind een brief gekregen met informatie
over de vertrouwenspersonen van onze school.
Dit zijn Lotte Puiman, juf van groep 5 en Marijke Agterdenbos,
juf van groep 7.
De kinderen van groep 4 t/m 8 hebben van deze juffen uitleg gehad
over wanneer ze bij hen terecht kunnen.
In de Theaterhal/schoolbieb hangt ‘de bus van
vertrouwen’. Hier kunnen kinderen een briefje
achterlaten als ze met ons willen praten, maar
dit spannend vinden.
Ook u als ouder kunt bij ons terecht voor vragen of klachten die u niet
met de leerkracht of directeur kunt bespreken.
Loop gerust eens bij ons binnen als u vragen heeft.

Week tegen pesten
Deze week is het weer de week tegen pesten!
Tijdens deze week staan we in alle klassen even extra stil bij het feit dat pesten niet leuk is
en dat wij allemaal kanjers zijn!
Dit jaar is het thema: Wees een held, met elkaar!
Daarom besteden we deze week veel aandacht aan samenwerken.
Afgelopen maandag is de week geopend in de
theaterhal.
Juf Marlieke en juf Marieke maakten ruzie met elkaar
op het podium, maar gelukkig kwam juf Ilse ze een
masker en een cape geven.
Ze werden echte helden en stopten met ruzie
maken!
De complimentenmuur werd onthuld en we zongen
het liedje: De reünie van Snelle.
Ook grote broer en zus komen ons deze week leren hoe we goed samen kunnen werken.
Vrijdag sluiten we de week met zijn allen weer af.
Bij droog weer staan we met de hele school om 14:50 uur bij de rotonde en zingen we met
zijn allen nog een keer het lied: de reünie.
Komt u ook meezingen?

De complimentenmuur
Tijdens de opening van de week tegen pesten hebben
grote broer en zus samen met 2 kinderen de
‘complimentenmuur’ onthuld!
Deze muur hangt in de theaterhal en is bedoeld om
complimenten op te hangen.
De muur is voor iedereen!
Ook u als ouder mag hier een compliment ophangen. Alles mag!
Een compliment voor een kind, een leerkracht, een andere ouder, de conciërge, wat u maar wilt.
Andersom mogen kinderen, leerkrachten, partners van het gebouw, biebmoeders en anderen
ook complimenten ophangen, misschien wel voor u!
Doet u ook mee? Onder de muur staat een tafel.
In het laatje vindt u briefjes en pennen.
De muur blijft na de week tegen pesten gewoon hangen en we hopen op veel complimenten!

De kinderboekenweek
De kinderboekenweek komt er weer aan!
Van 2 oktober tot en met 10 oktober staat de school
in het thema “Reis mee”.

Tijdens de kinderboekenweek geven we extra
aandacht aan het lezen en het leesplezier.
Lezen is een basisvoorwaarde voor heel veel
andere vakken. Dat heeft iedereen dus nodig!
We laten de kinderen ervaren hoe leuk lezen kan zijn en wat voor verhalen je
allemaal kunt lezen.
We gaan de ‘hele wereld rond’ en verder en gebruiken daarbij allerlei vervoersmiddelen.
We maken kennis met nieuwe boeken, speciale verhalen en nog veel meer.
Kom vooral op 10 oktober even de klassen bekijken voor een geweldige wereldreis... Spannend!

Complimenten!
Wat fijn dat er al zoveel kinderen een flesje of beker mee naar
school nemen.
Die kunnen we steeds opnieuw vullen en door geen pakjes meer
mee te nemen hebben we écht veel minder afval op school!
Bedankt en ga zo door!

Jaarvergadering; u bent welkom!
Beste ouders,
Graag nodigen wij u uit voor onze jaarvergadering op woensdag 23 oktober om 08.30 uur in de spreekkamer bij het Olympiaplein.
Dan bespreken wij hoe het afgelopen jaar is gegaan.
Heeft u al gehoord dat we een WhatsApp groep gestart zijn?
Hij heet “Helpende handen OLYMPIA”.
Deze app wordt alleen gebruikt als wij, de oudervereniging, extra hulp kunnen gebruiken.
Bijvoorbeeld met het versieren van de school.
Paulien te Braak (moeder van Boasz en Rebecca) is de beheerder van deze groep.
Meldt u zich bij haar aan, want met vele handen verrichten wij een hoop werk!
De oudervereniging

Textiel inzameling 24 oktober!
Beste Ouder/Verzorger,
Ook dit jaar zamelen we weer kleding in. Dit jaar hebben we gekozen voor Bag2School.
Voor iedere kilo kleding krijgt de oudervereniging een bedrag.
Daardoor kunnen wij weer activiteieten voor de kinderen organiseren.
Wat mag er in de zak:
Schoenen
Shirts
Broeken
Riemen
lakens en dekens
Bag2School zal de kleding inzamelen op donderdag 24 oktober.
Breng uw zakken alstublieft naar basisschool Olympia en help ons om samen een fantastische
inzameling neer te zetten!
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling.
Met vriendelijke groeten, De oudervereniging
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