Weekbericht 6
Jaargang 17-18
06-10-2017
DATA:
Ma. 09
okt.
Do. 12
okt.
Di. 17
okt.
Di. 17
okt.
week 43: 23 t/m 27 oktober
Ma. 30 okt
Di. 31 okt

ACTIVITEITEN:
Thema-avond Groningen Bereikbaar en VVN
Ouderavond klas 3B
Schoolpresentatie I (3a en 3b geen gym)
Ouderavond klas 6a en 6b
Herfstvakantie
werkavond klas 1A
werkavond kleuterklas 5

Enquêtes
U heeft volgende week nog om ze in te vullen, Deze week hebben alle ouders de linkjes ontvangen
van respectievelijk de oudertevredenheidsenquête en de verkeersveiligheidsenquête. We hopen op
een goede respons mocht u dit nog niet hebben gedaan.

Thema: verkeershinder en –veiligheid
Gisteren hebben alle ouders de uitnodiging en agenda ontvangen van de voorlichtings- en
discussieavond over bovenstaand thema ontvangen. We rekenen maandag a.s. op een goede
opkomst, daarom hebben we voor de locatie gekozen van MFC De Stroming, schuin tegenover
school. Voor een ieder die met de auto komt: het is ’s avonds vrij parkeren .

4-Mijl.
Na vijf weken iedere zondagochtend te hebben getraind is het zondag 8 oktober eindelijk zover.
De 4 mijl. Sommigen hebben al meerdere malen meegedaan aan de 4 mijl en die willen graag hun
vorige tijd verbeteren maar voor een aantal is het de eerste keer. Dan is het evenement al een
belevenis op zich en is tijd helemaal niet belangrijk. Ze hebben er goed voor getraind en iedereen is
er op zijn manier zeker klaar voor. We starten vanaf 14.10 uur vanuit startvak 13.000-14.000 en we
zijn herkenbaar aan onze rode Widar shirtjes. Komen jullie ons aanmoedigen?

Hoofdluis
Er zijn bij de controles in de klassen nogal wat hoofluisbesmettingen geconstateerd.
In sommige klassen was zelfs een derde van de kinderen besmet. Wilt u daarom uw kind thuis goed
controleren en dagelijks kammen met een luizenkammetje? Dat is dé manier om luizen te
verwijderen en te voorkomen dat neten zich gaan hechten. Op de website van de RIVM kunt u meer
informatie vinden over de luizenbestrijding. www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
Verder zijn we op zoek naar een nieuwe coördinator voor de groep vrijwilligers die de controles in de
klassen uitvoeren. Wendy Elema heeft deze taak voor in ieder geval de rest van dit schooljaar naast
zich neer gelegd. Gelukkig vonden we Mirjana Stoll bereid om deze keer de coördinatie op zich te
nemen. Daarom bij deze een oproep: Wie wil de rest van het schooljaar deze taak op zich nemen?
Graag melden bij Dineke Tempel. (directie@widarvrijeschool.nl)

Acties PO
We willen u danken voor de steunbetuigingen. De opkomst bij de acties was geweldig te noemen.
Ook een groot deel van het Widar-team was op de drafbaan om een steentje bij te dragen aan de
protesten en om hun eisen kracht bij te zetten. We hopen dat de politiek goed is wakker geschud.

SKSG BSO De Toverlantaarn
We zijn de herfstperiode alweer ingegaan, de hoogste tijd voor SKSG BSO De Toverlantaarn om terug
te blikken op de eerste weken van het schooljaar.
In de zomervakantie is er hard gewerkt in en om de school. Zoals al eerder in de nieuwsbrief is
vermeld heeft de BSO twee nieuwe gebouwen gekregen vlak buiten de school. Dit was voor iedereen
best even wennen en ook na de vakantie is er nog veel werk verzet om zoveel mogelijk onze eigen
identiteit te geven aan deze nieuwe ruimtes.
We zijn al een heel eind maar er staan nog wel wat klussen op de planning om de ruimtes mooi en
warm aan te kunnen kleden.
In de units zit ’s ochtends de halve dag opvang voor peuters op de groep Doppejan.
Doppejan is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ochtend. Deze antroposofische
peutergroep staat in nauwe verbinding met de vrije school. De juffies hier zijn Mieke, Linde en
Emma. Er zijn nog plekken beschikbaar.
Elke middag zitten BSO het Sommeltje en BSO de Vuurvogel in de units. Hier worden de kleuters en
de kinderen van de eerste en tweede klas opgevangen na schooltijd.
BSO de Griffioen, de 8+ groep, heeft zijn lokaal nog wel in de school. Op de BSO zijn de juffies: Mieke,
Linde, Emma, Menorah en Femke de vaste gezichten.
Groeten,
de juffies van de BSO

