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Beste ouders, kinderen en leerkrachten,
Onderstaand leest u het nieuws vanuit de directie:

Staking
Staken, dan weer niet en dan toch weer wel.
Het was me het weekend wel.
De vakbonden zorgden voor de nodige onrust en onduidelijkheid. Je zou bijna vergeten
waarom er gestaakt wordt. En dat is natuurlijk voor GOED onderwijs.
Komen er niet snel structurele veranderingen dan komt dat echt in gevaar.
Met alle gevolgen van dien.

Schoolfruit
Ook dit jaar zijn we weer ingeloot, waardoor de kinderen vanaf
volgende week op de dinsdag, woensdag en donderdag fruit op
school krijgen.
Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over.
Op vrijdag worden de eventuele restjes nog uitgedeeld.
Houdt u hier rekening mee?

Studiedag
A.s. maandag 11-11-2019 hebben we een studiedag.
We gaan ons die dag verder verdiepen in ons rekenonderwijs.
De kinderen zijn die dag vrij. Houdt u hier rekening mee.

Nieuwe medewerkster op Kbs Olympia
Juffrouw Kyara komt vanaf maandag 18-11-2019 ons team versterken.
Zij gaat dan op maandag en dinsdag les geven in groep 1/2B.
We wensen haar heel veel succes.

Meneer Leon

Laat je zien in het verkeer!!!
Afgelopen week kwamen de kinderen van groep 7 in alle klassen
een presentatie geven over zichtbaarheid in het verkeer.
Opvallen in het verkeer is, zeker in de komende donkere wintermaanden,
ontzettend belangrijk.
Zorg ervoor dat je dus goed

zichtbaar

bent.

En dan gaat het niet alleen om een goed werkende fietsverlichting, maar ook om
zichtbaarheid van de fietser of voetganger zelf.
Draag felle kleding, zodat je vanaf een afstand goed zichtbaar bent.

Wel zo veilig voor alle verkeersdeelnemers!
Alle kinderen hebben vanwege deze actie een sticker en vier spaakreflectoren gekregen,
dus………………………………..

laat je zien!

Groep 5 wil naar het Chassé theater!
Zoals u al in een eerdere brief heeft kunnen lezen gaat groep 5 binnenkort naar
een échte voorstelling in het Chassé Theater!
Tenminste … als we voldoende vervoer hebben.
Wie kan ons dinsdag 19 november om 13.00 uur naar het Chassé
brengen?
Om 14.45 uur worden we dan graag ook weer opgehaald.
We hopen op uw hulp, komt u het even bij ons melden?
Groetjes juf Lotte en juf Marlieke

Beste ouders,
Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties
groente en fruit per week.
De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit!
Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.

EU-Schoolfruit op Kbs Olympia
De drie vaste groente- en fruitdagen op onze school worden:

dinsdag, woensdag en donderdag

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente
uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de
Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/
schoolfruitnieuwsbrief .
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start
om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per
dag te halen.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een
initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt
Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de
school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen
op www.euschoolfruit.nl.

Op naar een lekker en
gezond schooljaar!
Team EU-Schoolfruit
www.euschoolfruit.nl
euschoolfruit@wur.nl
0317- 485966

De complimentenmuur
Wow!
Wat hingen er veel complimenten aan de complimentenmuur
afgelopen periode!
Daar mogen we met zijn allen heel trots op zijn!
Juf Marijke en juf Lotte hebben de muur wat leger gemaakt,
zodat er weer plaats is voor nieuwe complimenten.
Denken jullie er allemaal weer aan een
complimentje op te hangen!
De complimenten waar duidelijk een naam op stond,
zijn uitgedeeld.
Wie krijgt er de komende periode een complimentje?

Nieuws vanuit de Oudervereniging
Bag2school inzameling
Dank u wel voor uw oude kleding!
We hebben 346 kilo ingezameld.
Dit betekent dat we € 103,80 hebben opgehaald.
Na de meivakantie houden we weer een nieuwe inzameling.
Ouderbijdrage
Op dit moment heeft ongeveer de helft van de ouders de vrijwillige bijdrage
aan de oudervereniging betaald.
Hier zijn wij blij mee, maar om alle leuke activiteiten te kunnen blijven bekostigen,
zou het fijn zijn als er nog meer betalingen binnen komen.
Heeft u nog niet betaald, dan kan dat alsnog:
€ 21,00 voor 1 kind
€ 39,50 voor 2 kinderen
€ 55,50 voor 3 kinderen
€ 71,00 voor 4 kinderen
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Paulien te Braak

Gironummer NL48INGB0005114063
T.n.v. Oudervereniging Olympia

Hulp in de schoolbieb gezocht!
Kunt u af en toe op woensdag of vrijdag een ochtendje helpen?
Dan horen wij dat graag!
Loopt u dan langs bij juf Marij van de receptie of belt of mailt u haar:
marijke.tholhuijsen@inos.nl.
We werken met een rooster, dus we kunnen u vast en zeker inplannen op de ochtenden
waarop het u schikt.
En … het is echt super leuk om de kinderen te zien genieten van zoveel mooie boeken!

BSO Olympia
Wist je dat bso Olympia vanaf 14 november ook vervroegde opvang aanbiedt
vanaf 7:00 uur in de ochtend?
We zullen een half uurtje eerder open gaan voor de ouders die vroeg op hun werk moeten zijn.
Natuurlijk blijven we ook ’s middags opvang aanbieden als de school uit is.
Ook aan de oudere kinderen vanaf 8 jaar is gedacht.
Bij Olympia hebben we een echte Top bso voor deze kinderen.
Daar staat zelfstandigheid en eigen inbreng centraal. Echt een toffe plek voor deze pré pubers!
Uiteraard bieden we ook nog steeds opvang voor de allerjongste kinderen vanaf 2,5 jaar.
Bij de peutertuin hebben zij volop de tijd en ruimte om zich te ontwikkelen en om alvast een
beetje te wennen aan de periode op school.
Wil je meer informatie over de opvang in Olympia? Kijk dan op www.kober.nl
of stuur een mail naar bbazuin@kober.nl
Met vriendelijke groet,
Brigit Bazuin,
Unitmanager Kesteren-Muizenberg-Donken (werkdagen ma/di/wo/do)
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