Fonkelnieuws oktober
Hierbij het eerste Fonkelnieuws van dit schooljaar. Tot nu toe stuurden wij het Fonkelnieuws na
iedere vakantie. Vanaf heden zullen wij iedere maand een Fonkelnieuws / nieuwsbrief aan u
versturen. We zullen door deze frequentie geen nieuwsbrieven tussendoor meer versturen. Wanneer
er zaken zijn die niet kunnen wachten, dan zullen wij dit uiteraard via Parro met u delen.
U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief aan het einde van iedere kalendermaand. In dit ‘nieuwe
Fonkelnieuws’ leest u informatie vanuit de drie Diamantscholen aangevuld met de informatie over de
locatie van uw kind(eren). U kunt de maandelijkse nieuwsbrieven vanaf deze editie terugvinden op
onze website onder het kopje ‘nieuws’.

Corona
De landelijke toename van de Corona besmettingen zal u niet zijn ontgaan. Dit zorgt ervoor dat wij
als school hier scherp op blijven. Op dit moment geldt dat kinderen met verkoudsheidsklachten naar
school mogen. Twijfelt u of heeft u vragen, neem dan contact op met de GGD. Op de website
www.gggnog.nl staat actuele informatie en antwoord op veel gestelde vragen.

Snipperdagen
We hebben dit jaar geen snipperdagen meer. In verband met de te behalen onderwijstijd kunt u
hierdoor geen dagen meer opnemen zoals u voorgaande jaren gewend was. De snipperdagen vallen
onder luxeverzuim en dit is niet toegestaan. Voor bijzondere gelegenheden en
familieomstandigheden kunt u wel een verlofdag aanvragen. Mocht hier sprake van zijn, dan kunt u
dit aanvragen bij Claire Smit via Parro of via mail csmit1@pcboapeldoorn.nl

Oproep OPR
In de bijlage treft u een oproep voor de OPR. De OPR is de medezeggenschapsraad vanuit het
samenwerkingsverband (SWV) die vergadert over passend onderwijs.

Vossenjacht Het Kristal en Het Rooster

Vossenjacht De Beemte

Schoolontbijt
Gezond ontbijten is belangrijk om de dag goed te beginnen. Daarom ontbijten we dinsdag 2
november gezellig samen op school. In de bijlage treft u een nieuwsbrief van het Nationaal
Schoolontbijt met daarin meer informatie over de inhoud van het ontbijt, gezonde voeding en
allergenen. Wilt u maandag 1 november aan uw kind(eren) de 4 B's meegeven naar school (bord,
beker, bakje en bestek) voorzien van naam in een aparte tas? Bij voorbaat dank! We hopen op een
feestelijke ontbijt met elkaar.

Gezonde school
In de vorige nieuwsbrief heb ik een oproep gedaan aan u om mee te denken over ‘de gezonde
school’. Er hebben zich drie ouders gemeld, fijn. Binnenkort zullen we met elkaar een moment
plannen om te brainstormen.

Schoolfruit
Vanaf 15 november krijgen we weer schoolfruit. In de bijlage kunt u extra informatie lezen.
Schoolfruit is een aanvulling op wat u uw kind meegeeft naar school en vervangt niet (altijd) een
gehele portie fruit. Wilt u hier rekening mee houden?

Boekenbus; lekker lezen op school!
Vanaf maandag 1 november komt iedere maandag de boekenbus van 11.00-12.00 uur voor school te
staan. Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen hier een eigen boek kiezen en lezen op school. Wilt u uw
kind zijn/haar bibliotheekpasje meegeven?
We zoeken vrijwilliger die op maandag tijdens dit uur bij de boekenbus wil staan. Deze vrijwilliger kan
de kinderen ontvangen bij de bus en eventueel helpen als dat nodig is.
Lijkt u dit leuk, dan kunt u een berichtje sturen naar Claire Smit via Parro of via mail naar
csmit1@pcboapeldoorn.nl

Luizen pluizen
We mogen weer luizen pluizen op school en er is deze week een flink aantal ‘luizenpluizers’ geweest
in de groepen. Heel fijn dat er ouders zijn die deze taak weer op zich nemen.
Het luizen pluizen is in iedere week ná een vakantie en is per groep op een wisselende dag. Mocht er
hoofdluis geconstateerd worden bij uw zoon / dochter, dan bellen we u met de vraag uw kind op te
halen en te behandelen tegen hoofdluis.

Directie Het Kristal
In verband met de afwezigheid van directeur Astrid Joziasse, kunnen wij u meedelen dat de komende
periode de functie van interim directeur vervuld blijft door Mirjam de Wit en Clarina Streuer. De
ouders van het Kristal zijn geïnformeerd.

Data
Dinsdag 2 nov: schoolontbijt
Ma 15 nov: start schoolfruit 3x per week op di, wo en do
Do 25 nov: volgende Fonkelnieuws
Do 2 dec: Sinterklaas, informatie volgt!
Wo 22 dec: kerstfeest op school
Vrij 24 dec ‘s ochtends studieochtend gr 1-4 kinderen vrij
’s middags studiemiddag gr 5-8 kinderen vrij

