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Voorwoord
Beste ouder(s)/verzorger(s) van OBS de Plantage,
Hierbij ontvangt u al weer de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar.
Vijf weken geleden zagen wij alle kinderen weer vol frisse moed op school komen.
In die vijf weken zijn er al veel dingen gedaan en wordt er in de groepen hard gewerkt.
Zo zijn er al startgesprekken geweest en zijn ouders geïnformeerd over het reilen en zeilen in de
groepen middels de algemene informatieavond. Fijn dat er zoveel ouders zijn gekomen naar de
informatieavond! Ook was er een korfbaltoernooi voor de groepen 1 en 2 en hadden zij prachtig
weer.
Aankomende maandag 1 oktober openen wij alvast de Kinderboekenweek. Officieel start de
Kinderboekenweek woensdag 3 oktober maar omdat de groepen 1 t/m 7 dan op schoolreis zijn,
maken wij vast een begin op 1 oktober.
Met vriendelijke groet,
Diana Brouwer
Directeur OBS de Plantage

Belangrijke data











1 oktober start Kinderboekenweek
3 oktober schoolreis groep 1 t/m 7
12 oktober afsluiting Kinderboekenweek
17 oktober schoolzwemtoernooi
18 en 19 oktober studiedagen: kinderen
vrij
22 t/m 26 oktober herfstvakantie
29 oktober: schoolfotograaf
30 oktober: schoolfotograaf
2 november: geen gymlessen
2 november: nieuwsbrief 3

Afscheid meester Hans
Meester Hans heeft een andere baan geaccepteerd
en zal na de herfstvakantie niet meer werkzaam zijn
bij ons op school. Dit vinden wij natuurlijk erg
jammer, maar wij begrijpen de stap die meester
Hans nog in zijn carrière wil gaan maken. Wij
bedanken meester Hans voor al zijn inzet bij ons op
school en wensen hem heel veel succes in zijn
nieuwe functie.
Dinsdag 16 oktober is meester Hans voor het laatst
op school.
De sollicitatiegesprekken voor de vervanging van
meester Hans vinden plaats op maandag 1 oktober
en dinsdag 2 oktober a.s.
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Informatie
Kinderboekenweek
Op maandag 1 oktober openen we bij ons op
school vast de Kinderboekenweek. Het thema
van de Kinderboekenweek is dit jaar
‘Vriendschap”. Een mooi thema om
verschillende activiteiten daarom heen te
organiseren. Zo gaan de groepen 1 t/m 3
starten met gezelschapsspellen en de groepen
4 t/m 8 gaan speeddaten met een binnen-en
buitenkring. Verder zullen er gedurende twee
weken nog meer activiteiten plaatsvinden en
sluiten we op 12 oktober de
Kinderboekenweek af.

In de bibliotheek Lek & IJssel te HoutenCentrum worden een aantal activiteiten
georganiseerd, zie de bijlage ‘Klooien met
kinderboeken’ bij deze nieuwsbrief.

FIETSERBOND HOUTEN:
IK VAL OP
Meestal is een beetje opvallen leuk. In
het donker op de fiets moet je wél
opvallen. Zonder verlichting kun je een
ongeluk krijgen, maar ook een dikke
boete. Zorg dus voor goede
fietsverlichting! Wel zo relaxed en wel zo
voordelig. De Fietsersbond Houten helpt.
Zaterdag 6 oktober a.s. op Het Rond van
11.00 tot 16.00 uur kijken we graag je
fietsverlichting na. Zo nodig repareren
we gratis of bijna voor niets. Het kan
lastig zijn om te zorgen dat je
fietsverlichting werkt, weet de
Fietsersbond uit ervaring. Maak daarom
gebruik van de diensten van onze
vrijwilligers. Kleine reparaties aan de
verlichting zijn gratis; alleen
materiaalkosten worden in rekening
gebracht. Als het druk is moet je
misschien even wachten. Je krijgt dan
een nummertje, zodat je weet wanneer
je aan de beurt bent. Zorg ervoor dat je
veilig en zonder boete thuis kunt komen.

ZATERDAOKTOBER 2017 op HET ROND in
HOUTEN
van 11.00 tot 16.00 uur
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Nog meer informatie
SCHOOLREIS GROEPEN 1 T/M 7
Op woensdag 3 oktober a.s. gaan de
groepen 1 t/m 7 op schoolreis. De groepen
8 gaan niet op schoolreis omdat zij aan het
einde van het schooljaar op schoolkamp
gaan.

Schoolfotograaf 29 oktober en
30 oktober 2018
Ook dit jaar zal de schoolfotograaf onze school
bezoeken en wel op maandag 29 en dinsdag 30
oktober a.s.

Invalproblematiek
U zult het ongetwijfeld regelmatig in het nieuws
gehoord hebben, het is moeilijk om invallers te
vinden in het onderwijs. Vooralsnog is het ons bij
ziekte aardig gelukt om een oplossing te vinden als
de juf of meester ziek is. Soms is er een invaller
beschikbaar maar het kan ook zo zijn dat een groep
wordt verdeeld over andere groepen.
Mocht u een onderwijsbevoegdheid hebben of
mogelijk iemand weten vanuit uw kennissenkring die
bevoegd is, meldt u dan aan voor onze invalpool!

40-jarig jubileum bestuurder van Openbaar Onderwijs Houten
De bestuurder van Openbaar Onderwijs Houten (OOH) was woensdag 26 september 2018 maar liefst 40 jaar
werkzaam in het onderwijs. Dit jublileum heeft zij gevierd op alle scholen van OOH. Op de Plantage stonden
alle kleuters klaar om haar te verwelkomen middels een erehaag. Daarna werd er nog een dans gedaan op het
schoolplein door de leerlingen van de bovenbouw. Alle leerlingen werden getrakteerd op iets lekkers.
‘s Middags werden alle medewerkers van OOH uitgenodigd om dit jubileum samen met haar te vieren.
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