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Info

OKTOBER
wo 5 okt
vr 7 okt

ma 10 okt
do 13 okt
vr 14 okt

Website: www.bsdenotenbalk.nl

E-mail: notenbalk@bsdenotenbalk.nl
3481 VR Harmelen

Agenda:

Gr.7/8: Hendriklaan 3, 3481VR Harmelen tel: 06-12709768

Tel.: 0348-444000
Hendriklaan 9

Wilt U een artikel inleveren voor de INFO dan kan dit per mail.
De uiterste inleverdatum voor de volgende INFO is:
Maandag 14 november 2016 9:00 uur

vr 14 okt
ma 17 okt t/m vr 21 okt
ma 31 okt

START KINDERBOEKENWEEK
MAANDSLUITING
11.00 uur groep 1 t/m 4 - ouders groep 1-2 welkom
13.00 uur groep 5 t/m 8 - ouders groep 5-6 welkom
KROONLOOP
Groep 3 t/m 6
OR-VERGADERING
Algemene ledenvergadering
KINDERBOEKENWEEK
Voorleeswedstrijd groep 7 en 8
MIDDAG VRIJ
Groep 5 t/m 8 's middags vrij
HERFSTVAKANTIE
KUVO: Groep 8
Percussieworkshop

NOVEMBER
di 1 nov
di 1 nov
vr 4 nov
ma 7 nov t/m do 10 nov
ma 7 nov
ma 14 nov
ma 14 nov
wo 16 nov

STREETWISE
Zie verder in deze INFO
KUVO: Groep 6
Druk met kunst; museum in de klas
KUVO: Groep 6
Druk met kunst; drukwerkplaats
10-MIN GESPREKKEN
Groep 1 t/m 8
KUVO: Groep 8
Tivoli Vredenburg; Percossa
SCHAATSEN Groep 7-8
OR-VERGADERING
INFO 3

Van het team en directie
In de agenda is een datum foutief opgenomen. De vrije dag van de bovenbouw
is 18

november en niet een week later, zoals in de agenda staat.

Vragenlijst voor ouders
Voor de herfstvakantie ontvangt u van ons een vragenlijst waarin wij uw mening vragen over
verschillende aspecten die een rol spelen op school. De vragen hebben betrekking op het
onderwijsleerproces, de schoolcultuur en samenwerking met ouders. In de loop van dit schooljaar
zullen deze vragenlijsten ook door de leerlingen (vanaf groep 6) en de leerkrachten ingevuld worden.
De resultaten van deze vragenlijsten geven ons relevante informatie over hoe een ieder de
Notenbalk beleefd en het geeft ons de mogelijkheid om plannen voor de toekomst hierop verder afen/of bij te stellen.
Na de afname zullen we de resultaten met u delen via de maandinfo.
Werkwijze: Voordat u de vragenlijst ontvangt, ontvangt u een e-mailbericht vanuit ParnasSys met uw
gebruikersnaam en een link om uw wachtwoord in te stellen. Bewaar uw gebruikersnaam en
wachtwoord goed. In de toekomst heeft u deze vaker nodig om vragenlijsten in te kunnen vullen.

Klassenouder schooljaar 16/17
Jaarlijks vraagt de groepsleerkracht één of meerdere
ouders de taak van klassenouder op zich te nemen.
Ouders, die geïnteresseerd zijn in deze taak kunnen
zich bij de start van het nieuwe seizoen hiervoor
opgeven via de ouderhulpbrief. De klassenouder
helpt de leerkracht op die vele onverwachte
momenten dat een extra handje in de groep graag wordt aanvaard. De klassenouder vormt tegelijk
ook een schakel tussen de ouders van die groep en de school. Soms vraagt een leerkracht
of de klassenouder namens hem of haar enkele ouders wil benaderen; soms ook hoort de
klassenouder van andere ouders bepaalde vragen of opmerkingen, waarvan het zinvol is dat deze
met de leerkracht of de schoolleiding besproken worden. Vanwege de specifieke taak is de
klassenouder als vanzelfsprekend te gast tijdens festiviteiten, het schoolreisje en de verjaardag van
de leerkrachten.
Groep 1/2 A Betty/Annette
Groep 1/2 B Sandra/Christa
Groep 1/2 C Laura/Christa
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Yvonne van Eck en Joyce van Geffen
Dionne Tomassen en Suzanne Bouckaert
Nanda Poelwijk
Veroni Eichelsheim en Minke van Ingen
Kim Reinders
Carelle Vos en Sandra van Deursen
Yvette Bos (aanspreekpunt), Janine Bouwman en Barbara Thoonen
Nicole Houweninge en Fenja Hermans
Rina van Dijk, Mirjam van Vliet en Nils van Wees

Streetwise op de Notenbalk
Op dinsdag 1 november aanstaande komt de ANWB met een spannend verkeersprogramma bij ons
op school. ANWB Streetwise leert kinderen van groep 1 t/m 8 door het oefenen met praktijksituaties
om beter om te gaan met het huidige verkeer.
VVN-afdeling Harmelen en onze schoolleiding vinden het belangrijk die ‘straatwijsheid’ mee te geven
en bieden de kinderen graag ANWB Streetwise aan.
 Toet toet
Bij groep 1 en 2 staan het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met
oversteken centraal. Daarnaast leren de kinderen waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje en
de autogordel te gebruiken. Bij deze jongste kinderen voert de eigen leerkracht het programma uit.
 Blik en klik
Tijdens Blik en klik leren de kinderen van groep 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het
belang van het dragen van de gordel en gebruik van een autostoel in de auto wordt geoefend met
een spannende gele elektro-auto.
 Hallo Auto
Hallo auto leert de kinderen van groep 5 en 6 op de openbare weg (wel afgezet) over de remweg van
een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijder
stoel van een ANWB-rijlesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een
gordel en kinderzitje/zitverhoger komt in deze les aan bod.
 Trapvaardig
Trapvaardig tenslotte traint de kinderen van groep 7 en 8 op het schoolplein in praktische
fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres
met een zware rugzak op. Hiermee worden de kinderen voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de
middelbare school.
 Lichtbrigade
Elk dag fietsen duizenden kinderen naar school. Goede fietsverlichting is enorm belangrijk. Want met
goede verlichting daalt de kans op een aanrijding in het donker met wel 20 procent. De verlichting
van de leerlingen van groep 7 en 8 zullen door Veilig Verkeer Harmelen worden gecontroleerd.
De instructies worden door professionele instructeurs van de ANWB gegeven en Veilig Verkeer
Harmelen. Na afloop van ieder onderdeel wordt er een groepsfoto gemaakt.

Op donderdag 13 oktober om 20.00 uur in de aula van de Notenbalk is de jaarlijkse
ledenvergadering van de ouderraad. Komt allen en praat mee over het afgelopen en komende jaar
en denk mee over de vaststelling van de ouderbijdrage van dit schooljaar en de benoeming van
nieuwe leden. We zien jullie graag op 13 oktober!!

Nieuwe leden gezocht!
Omdat er een aantal leden de Ouderraad verlaten, zijn wij op zoek naar nieuwe leden.
Vind je het leuk om mee te denken met wat er op school gebeurt, wil je af en toe wat organiseren
(Sinterklaas, schoolreisje, Kerst etcetera) of gewoon betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de
school van je kind? Je bent van harte welkom om mee te doen! Meld je bij 1 van onze leden, zie
hieronder of stuur een mailtje naar: ouderraad@bsdenotenbalk.nl
Huidige leden ouderraad:
Voorzitter: Katelijne Post (aftredend) moeder van Stan (gr6) en Guido (gr3)
Secretaris: Jolanda Brouwer moeder van Lars (gr2)
Penningmeester: Patricia van der Grift moeder van Naomi (gr6), Dena (gr3) en Eva (gr1)
Algemene leden:
Rutger van Vliet (aftredend) vader van Tirza (gr3)
Fenja Hermans (aftredend) moeder van Lieke (gr7)
Quirine Faber moeder van Sophia (gr7), Faas (gr)4 en Scato (gr3)
Brigitta Krisman moeder van Stefan (gr6), Lotte (gr4) en Jasper (gr3)
Veroni Eichelsheim moeder van Nora (gr6) en Carolijn (gr3)

MR Bericht
Ook voor de MR is het schooljaar nu opgestart. We hebben er weer zin in. Komend jaar wordt
natuurlijk heel interessant. Het continurooster moet worden voorbereid, want dat zal vanaf 20172018 ingaan. Ook zijn wij heel benieuwd hoe we kunnen bijdragen aan de doorontwikkeling, die door
Wilma Vissenberg tijdens de informatieavond is aangekondigd. We zijn benieuwd wat voor positieve
effecten dit voor de Notenbalk kan hebben.
Ook willen we komend jaar proberen meer als klankbord van de school te functioneren. Kijk dus niet
vreemd op als je door de ouderleden van de MR op het schoolplein wordt aangesproken. We zijn
echt benieuwd naar jullie mening over het reilen en zeilen op onze school. Input zien we ook graag
per mail. Ons e-mailadres is MR@bsdenotenbalk.nl

Informatie m.b.t. de TSO

Een dringend verzoek aan alle ouders waarvan de kinderen
gebruik maken v/d TSO:
wilt u a.u.b. voor de lunch van uw kinderen de reguliere maten
broodtrommels en bekers gebruiken? Duidelijk voorzien van naam.!
De te grote en/of alternatieve modellen broodtrommels en bekers zijn
leuk, maar kunnen wij nl. niet kwijt in de TSO-koelkasten.

Via deze weg wil ik Barbara Thoonen, moeder van Anouk, Fleur en Iris, welkom heten bij het TSO
team. Zij komt het TSO team versterken als oproep TSO medewerker. Succes!
Met vriendelijke groet,
Ingrid Brasser, Coördinatrice TSO, (06-48691566)

Vanuit de parochie
Oktober
Zondag 2 oktober
Zondag 30 oktober

Gezinsviering
Kinderwoorddienst en Allerheiligen/Allerzielen

November
Zondag 13 november
Vrijdag 25 november
Zondag 27 november

Jongerenviering, gericht op jongeren vanaf 12 jaar
Vormselviering
Gezinsviering en 1e zondag van Advent

December
Zondag 11 december
Zondag 18 december
Zaterdag 24 december

Kinderwoorddienst en 3e zondag van Advent
Kerstsamenzang (tijdstip nader te bepalen)
Gezinsviering, Kerstavond om 19.00 uur

Gezinsviering
De werkgroep gezinsvieringen organiseert ongeveer 6 vieringen per jaar. Deze vieringen vinden op
zondag ochtend plaats en zijn gericht op gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd.
De vieringen hebben altijd een thema dat terug te voeren is op de bijbel en het geloof. Het verhaal
dat wordt gelezen sluit aan op het niveau van de kinderen.
Elke viering vragen wij een aantal kinderen om ons te helpen met de voorbeden. De muzikale
omlijsting wordt verzorgd door kinderkoor De Bavonootjes.
Kinderwoorddienst
De werkgroep kinderwoorddienst organiseert ongeveer 6 keer per jaar een bijeenkomst voor
kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze bijeenkomsten vinden plaats tijdens de normale
kerkdiensten. De kinderen gaan met hun ouders mee naar de kerk en worden tijdens de viering
meegenomen naar de Bavohof. Daar gaan zij op een begrijpelijke manier aan de slag met het
Bijbelverhaal wat ook in de kerk gelezen wordt. Vaak is dit door middel van een knutselactiviteit.
Voor het eind van de viering komen de kinderen weer terug in de kerk waar zij kort vertellen wat zij
hebben gedaan.

JARIG
Allemaal van harte gefeliciteerd.
Maak er een geweldig feest van!!!!

5
6
7
10
10
14
15
15
17
18
19
20
20
22
22
31

OKTOBER
Jim Schinkel
Ilse Schreuder
Lisa Elskamp
Vyenne Lardenoij
Carlijn van Rensen
Martin
Tamar Reinders
Patricia
Shanti Maasdam
Sabrina van Wees
Anouk van Eijk
Jort de Jong
Kyra Rombout
Sofia den Adel
Else Lansink
Thijs Dijkers

Groep
5
2B
5
2B
6
4

1
2
3
10
13
13
15
16

NOVEMBER
Anouk Thoonen
Milan van Eck
Yari Bermon
Demi de Lange
Emma van Geffen
Élin van Rooijen
Blaise Bouman
Nynke Hansen

8
8
1B
1C
5
1A
5
8

Welkom op school
Eline Meijer
Bente Harmsen
Rosalie de Vries
Doutzen de Vries
Tobias Kars

Groep
8
8
2B
6
5
2A
4
6

