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Belangrijke data
2 oktober
3 oktober
6 oktober wordt 10 november
12 oktober
22 t/m 26 oktober
29 & 30 oktober

studiedag groep 1 & 2
opening kinderboekenweek om 8.45 uur
Tuindag van 8.00 -12.00 uur
Open ochtend 8.30 - 12.00 uur
Herfstvakantie
studiedagen (alle leerlingen vrij)

Open ochtend
Op 12 oktober hebben we een open ochtend op school. Alle
ouders mogen even in de klas komen kijken bij hun kind,
maar we hopen ook dat veel nieuwe ouders even een kijkje
komen nemen. Wellicht kent u mensen bij u in de buurt die
nog een school zoeken. Zou u hen willen wijzen op deze
ochtend?
Het is een inloopochtend, dus u zit niet vast aan een tijd. De
directie zal aanwezig zijn, maar ook kinderen kunnen u één en ander vertellen over de school.
Goede doel
Elke maandagochtend staat in de klas een spaarpot klaar voor het goede doel. Dit jaar hebben we als
school gekozen voor Stichting Vluchteling.
Onze kinderen zijn weer naar school. Veel vluchtelingenkinderen hebben deze kans niet, zoals
bijvoorbeeld de kinderen uit Syrië. Met hun ouders wonen ze in buurlanden en moeten zien rond te
komen tot het einde van de oorlog, die nu al ruim zeven jaar duurt. Stichting Vluchteling helpt
werkende kinderen op straat, in fabrieken, mijnen en in de landbouw. Ze zorgen er voor dat deze
kinderen weer naar school gaan. Tegelijkertijd helpen ze ook hun ouders rondkomen.
Roken bij het hek
Soms gebeurt het dat ouders nog even blijven
kletsen bij het hek onder het genot van een
sigaretje. Wij willen u vragen om in de nabijheid
of in het zicht van kinderen niet te roken.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Tuindag
We hadden de tuindag in oktober gepland, maar het blijkt te vroeg voor verschillende
werkzaamheden. Er zijn bijv. nog geen wilgentenen waar we graag mee willen werken.
Het wordt nu 10 november. Noteert u alvast deze datum? Het is van 8-12 uur. Wij hopen op veel
hulp! In een volgende nieuwsbrief hoort u hier meer over.
Burendag
Op vrijdag 21 september hadden we de buren van
Lyvore uitgenodigd om een kopje koffie te komen
drinken tussen 10 en 12 uur.
Om 10.15 uur kwamen de eerste bewoners al onze
kant op. We hebben gezellig aan tafel gezeten, koffie
gedronken en natuurlijk koekjes gegeten.
Kinderen van de Montini en de Gaspard kwamen
beurtelings even in de hal om wat te doen: puzzelen
met de buren, sjoelen, liedjes zingen enz. Het was
erg gezellig en het werd almaar drukker. Ze bleven
allemaal tot het eind. Geweldig om te zien hoe
mensen kunnen genieten van kinderen. Er zat ook
een oud-leerkracht bij die ging puzzelen met de kinderen en liedjes voor ze ging zingen. Het was
heel leuk om te zien en fijn dat we dit als buren voor elkaar kunnen doen! Ik heb er zelf ook erg van
genoten!
Kinderboekenweek
Aanstaande woensdag 3 oktober start de
Kinderboekenweek! Het thema van dit jaar is
vriendschap:
We sluiten niemand buiten, want niemand hoeft
alleen te blijven staan!
Woensdag om 08.45 uur openen we gezamenlijk
de Kinderboekenweek in de hal. U bent van
harte welkom om te kijken!
De landschapstuin van Villa Berg en Dal
Woensdag 3 oktober staat speciaal voor basisschoolleerlingen en hun ouders de landschapstuin van
Villa Berg en Dal aan de Jacob van Lenneplaan 12 te Baarn open.
Van 14.00 tot 16.00 uur kunnen kinderen in de tuin hun eigen boeken lezen, boeken meenemen voor
de minibieb of daar boeken uitnemen. Er is limonade en wat lekkers en wie wil kan een speurtocht
doen. Het thema van de Kinderboekenweek is vriendschap, met als slagzin ‘kom erbij!’. En dat kan
dus, want de toegang is vrij!
Overblijfbijdrage
Zoals u weet, hebben wij op school een continurooster.
Iedere dag zijn er vaste, betaalde pleinwachten aanwezig voor de begeleiding bij het spelen op het
plein. Voor deze overblijfregeling wordt van u een vrijwillige bijdrage voor het hele schooljaar
gevraagd van € 35,-.
Wij verzoeken u het bedrag van € 35,- per leerling, voor 19 oktober 2018 over te maken naar:
Iban nummer:
NL56 RABO 0311 8945 93
Ten name van:
CBS Gaspard de Coligny, overblijfregeling
Onder vermelding van: naam kind(eren) & groep(en)

Vanuit de Groene Inval; Prijsuitreiking schooltuinen
Op 3 oktober is er weer de prijsuitreiking voor naschools
tuinieren: wie heeft dit jaar de mooiste tuin? Alle kinderen
doen hun uiterste best, dit jaar een lange droge periode,
we hebben dan ook moeten sproeien met als resultaat een
mooie bloemenpracht en toch een goede oogst. Op de
prijsuitreiking krijgt ieder kind een leuk aandenken. Verder
hebben we certificaten voor uitzonderlijke prestaties en de
winnaar van alle tuinen krijgt de wisselschaal met zijn of
haar naam gegraveerd. U bent van harte welkom op
woensdag 3 oktober om 16.00 uur.
Activiteit in de herfstvakantie op 24 oktober 2018.
Op 24 oktober 2018 organiseren we weer een leuke
activiteit op De Groene Inval. Ditmaal zadenzakjes maken;
verschillende zaden zijn al door ons verzameld zoals van de
zonnebloem, goudsbloem, klaproos, juffertje in ’t groen, ...
De kinderen kunnen verschillende leuke enveloppen
maken en daarin de verschillende zaden stoppen. De
activiteit start om 14:30 uur.

Een hartelijke groet,
Team Gaspard de Coligny

