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Studiedag dinsdag 25 oktober
Onder begeleiding van Marald Mens
hebben wij gekeken hoe wij (nog) beter
kunnen rekenen met onze leerlingen.
Wij hebben daarvoor gekeken naar hoe
wij de zelfstandigheid van leerlingen
kunnen verhogen om zo leerlingen
eigenaar te maken van hun eigen leeren werkhouding. Naast motivatiebehoeften van de leerlingen werd er
ook een aanpak voorgesteld waarmee
wij in de klas aan de slag gaan.
Heeft u hier vragen over loop dan
gerust even bij de leerkrachten naar
binnen.

Gebruik groen schoolplein
Tijdens de studiedag zijn wij ’s middags aan de
slag gegaan in groepjes met het planten van
struiken en het maken van een hut van
wilgentakken. Hovenier Dijkman bv. heeft een
appel-, peer-, walnoten- en kersen boom
gesponseerd die ook zijn geplant. Wij zijn daar
zeer blij mee. Daarnaast hebben wij geleerd
over verschillende natuur- en techniek spellen
voor op het plein. Ook wordt er hard gewerkt
aan verdere fondsenwerving voor de volgende
fasen van het plein. Wij houden u wederom op
de hoogte.

Wist u dat?
Dat er sportlessen worden gegeven in de gymzaal van onze school op
maandag- en donderdagavond om 20.00. Dus als je zin hebt om lekker te
gaan bewegen maar geen zin hebt om vast te zitten aan een abonnement
van een sportschool, meld je dan aan voor een gratis proefles bij Corinne
Klapwijk van Enjoy sport & massage (06-22779746).
Hopelijk tot snel en met sportieve groetjes Corinne!
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Mildenburg-Halloween
Vrijdag 28 oktober maken wij ons op voor Halloween. Onder schooltijd gaan
groepen 5 t/m 8 pompoenen snijden die de familie van Marion voor ons hebben
gekweekt, nogmaals bedankt daarvoor. De pompoenen blijven op school voor het
spannende feest ’s avonds. Wilt u voor het pompoen snijden uw kind een mesje,
lepel en eventueel een appelboor meegeven.
’s Avonds wordt door de Ouderraad de “MIldenburg-Halloween tocht”
georganiseerd. Er zijn twee routes waaruit in overleg met ouders is gekozen:
1. Een spelletjesroute met spannende posten, vertrek tussen 18.30 en 19.00
2. Een Halloween-horror-tocht door het bos voor de echte bikkels, vertrek
tussen 19.15 – 19.45
De start is vanaf het schoolplein van obs Mildenburg en als tip denk aan:
 we leggen de tocht wandelend af
 we zien jullie graag verkleed in Halloween stijl
 een zaklamp voor onderweg is handig
 Start op de juiste tijd
Wij hopen dat het een spannende avond wordt om niet te vergeten.

Overblijf Mildenburg
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ouder die ons team wilt komen versterken. Mocht u
interesse hebben meld u dan aan bij Esther de Fuijk.
Op verzoek van ouders even nog een aantal afspraken voor tijdens de overblijf op een rij:
-Wilt u de lunch meegeven in een lunchdoosje en deze samen met het drinkpakje of beker
voorzien van naam.
- Wilt u aan de overblijf melden als u kind medicatie gebruikt.
- De kinderen kunnen het gehele schoolplein benutten behalve de achterzijde (bij de
achterdeur).
- In de gang lopen we rustig.
- In de lokalen mag niet gespeeld worden, in principe ook niet als er nog huiswerk gedaan
moet worden. (Uitzonderingen met de desbetreffende leerkracht bespreken)
- Scheppen en harken mogen alleen in de zandbak of tuintjes gebruikt worden.
- Alleen de speelmaterialen die door de overblijf zijn aangeschaft mogen gebruikt worden.
- Kinderen nemen geen eigen speelgoed mee om mee te spelen, ook geen mobiel of
spelcomputer. Deze dienen om 08.30 bij de leerkracht te worden afgegeven en zij krijgen die
om 15.15 weer terug. Voor dringende boodschappen kunt u ons altijd via de schooltelefoon
bereiken.

