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Vertrouwen

Verantwoordelijkheid

Veilig

Respect

Beste ouder(s), verzorger(s),
Afgelopen dinsdag is de eerste ouder/informatiebijeenkomst geweest. Een
goede en inspirerende avond, waar zo’n 70
ouders bij aanwezig zijn geweest.
Wat ontzettend fijn dat u er was!
Deze avond heeft Monique Baard, onze PBS
trainer/ coach, u meegenomen in de
achterliggende gedachten van PBS.
Mocht u over ons PBS traject vragen
hebben dan kunt u terecht bij ons PBSteam.
In het PBS-team zitten: Daniëlle (voorzitter),
Rick, Paula, Marjolein H en Michèle.
Ook zijn er op deze avond in de
stamgroepen presentaties gegeven over
wat wij komend schooljaar allemaal (al)
doen en nog gaan doen.

Deze waarden vormen de uitgangspunten
van onze gedragslessen en hier gaan wij
tijdens de lessen aandacht aanbesteden.
En natuurlijk vragen wij u om hulp. Hier
komt binnenkort weer meer informatie
over.

De presentaties zitten in de bijlagen, zodat
u deze nog eens rustig kan nalezen.
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Kinderboekenweek
Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek
2018 met als thema vriendschap: Kom erbij!
Komende weken zal dan ook in het teken van
dit thema staan.

Schoolfotograaf

Noteert u alvast in uw agenda?!
Woensdag 14 november komt de
schoolfotograaf bij ons op school. Dit is een
andere fotograaf dan afgelopen jaren. Er
zullen portretfoto’s worden gemaakt en
broertjes-/ zussenfoto’s van de kinderen die
op De Loofhut zitten. Door de nieuwe AVG
wet is het helaas niet mogelijk om ook
foto’s te maken van kinderen die niet bij
ons op school zitten.
Denkt u nog aan het invullen en inleveren
van de AVG toestemmingsformulieren?
Zonder uw toestemming mogen en kunnen
wij geen foto’s van uw kind laten maken.
Kamp groepen 7/8
Van woensdag 19 september tot en met
vrijdag 21 september zijn de groepen 7/8
op kamp geweest. Hun verblijf was bij de
Scouting Ragay-Redoz te Harderwijk.
Wat hebben de kinderen en leerkrachten
genoten van een vol, maar ook zeker een
ontzettend leuk programma. We hebben veel
hulp gehad van ouders, nogmaals onze dank
hiervoor!! Zonder uw hulp was dit anders niet
gelukt.

Kinderboekenkrant en voorleesgids
Kinderboekenkrant – 6 tot 12 jaar
Er zijn duizenden leuke, spannende, grappige,
mooie of ontroerende boeken geschreven. Hoe
vind je jóuw boek in dat immense aanbod? De
Kinderboekenkrant® biedt voor 6 tot 12-jarigen
een helder overzicht van de leukste boeken die
er te vinden zijn. Hij staat vol tips, weetjes en
achtergronden over kinderboeken en schrijvers.
Een leuke bewaarkrant en ook ver ná de
Kinderboekenweek® nog het lezen waard.
Haal ‘m vanaf 3 oktober in je boekwinkel en
bibliotheek.
Alleen in de bibliotheek: De Kinderboeken
Doekrant
Dit is een speciale, dikke versie van de
Kinderboekenkrant® met een extra katern van 8
pagina’s met spelletjes, raadsels, puzzles én
boeken, geheel in het teken van de
Kinderboekenweek® en het thema vriendschap:
Kom erbij!
Vraag ernaar in je bibliotheek.
Voorleesgids – 0 tot 6 jaar
De Voorleesgids bevat meer dan 200 boeken
voor kinderen van nul tot zes jaar. Met o.a.
bekroonde boeken, prentenboeken bij De
Nationale Voorleesdagen® en de
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Kinderboekenweek® en heel veel andere leuke
(voorlees)boeken voor kleuters en peuters.
Ouders vinden er ook veel voorleestips in.
Hulpouders ‘luizenpluis’ gezocht
Wie o wie kan ons helpen bij de ‘luizenpluis’. Na
elke vakantie willen we de kinderen en
leerkrachten laten controleren op luizen. Hierbij
kunnen wij u hulp goed gebruiken.
Wil u ons helpen stuur dan een mailtje naar:
dir.loofhut@skofv.nl of geef het door aan
Michèle

Belangrijke data:
 Dag van de leerkracht: 5 oktober
 Herfstvakantie: maandag 22 oktober tot
en met vrijdag 26 oktober.
 Maandag 29 oktober: MR vergadering
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