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Woensdag 3 oktober en donderdag 1 november: Studiedagen team!
Houdt u er rekening mee dat het team op woensdag 3 oktober en donderdag 1
november een studiedag heeft? De leerlingen hebben beide dagen vrij.

Terugblik burendag
Op zaterdag, 22 september, hebben we als school deelgenomen aan een gezellige burendag, die was
georganiseerd door de Componistenwijk en de Vliegenierswijk. Er waren vele leuke activiteiten om aan deel te
nemen zoals schminken, een treintje, springkussens etc.
Daarnaast stond de Beethovenstraat vol met marktkraampjes vol met mooie spulletjes en lekkere hapjes. De
kinderen van de van Goghschool hebben deelgenomen aan de kindervrijmarkt en zo weer een leuk zakcentje bij

verdiend. Bij Het Vincent van Goghkraampje vielen de zonnebloemkoekjes, gebakken door de kinderen van het
Zonnebloematelier goed in de smaak en werden de informatieflyers over onze school massaal meegenomen.
Helaas was er ook een incident: ons kraampje werd omvergereden door een onoplettende chauffeur, hetgeen tot
een behoorlijke blessure heeft geleid bij 1 van onze collega’s en toch voor een donker wolkje zorgde op deze
verder goed georganiseerde dag.
Kinderboekenweek
De landelijke opening van de Kinderboekenweek is op woensdag 3 oktober. Het thema
is vriendschap dit jaar. De kinderboekenweek is van 3 t/m/ t/m 14 oktober .Wij starten op
school op donderdag 4 oktober met een muzikale opening voor de hele school. Er zullen
workshops plaatsvinden vanuit de werkgroep cultuur voor de groepen 3 t/m 5. Ook zal er door
juf Ineke met haar hond in verschillende klassen informatie worden gegeven over de
vriendschap tussen de mens en haar hond. Er zal worden voorgelezen vanuit de bovenbouw ( gr 8
bij de kleuters). In de bibliotheek van Roermond en Bij de kleine Tovenaar vinden er ook altijd verschillende activiteiten
plaats in deze week. Op Isy vind u nog meer informatie.

Expositie groep 0-1
Op dinsdag 9 oktober van 14.45 tot 15.15 uur is in de aula de mogelijkheid om naar de knutselwerkjes van de
kinderen te komen kijken. Komt u allemaal kijken?
Schakeltijd en tutoring
Tutoring
Ook dit schooljaar wordt er in de kleutergroepen tutoring gegeven. Kinderen uit de groepen 1, die nog moeite
hebben met het begrijpen van de Nederlandse taal, krijgen 4 x per week extra hulp van de tutor. In de groepen
1-2 a en 1-2 c is juffrouw Liesbeth de tutor en in groep 1-2 b zijn dit de eigen leerkrachten. Er wordt
spelenderwijs gewerkt aan het vergroten van het taalbegrip.
Schakeltijd
Met ingang van dit schooljaar hebben we geen schakelklas meer op school. We spreken vanaf nu over
schakeltijd. Deze tijd is bedoeld voor kinderen uit de groepen 2 en 3, die nog veel moeite hebben met taal. Deze
kinderen krijgen een paar keer per week extra ondersteuning van juffrouw Saskia. In kleine groepjes gaan de
kinderen zowel in de klas als buiten de klas aan de slag met allerlei taalactiviteiten, Na de herfstvakantie zal
juffrouw Saskia ook in de groepen 3 met groepjes gaan werken.
Koffie-uurtje

Uitnodiging koffie-uurtje donderdag 11 oktober Vincent van Goghschool
Beste ouders,
Om 8.30 uur bent U welkom om gezellig een kopje koffie of thee te komen drinken in de aula van de school. U
kunt even kletsen met andere ouders. Om 8.45 uur, onder het genot van een kopje/ thee kunt luisteren naar
informatie van Wel.kom over het gebruik van tablets en social media door kinderen. Wij zien U graag donderdag
11 oktober! Deze koffieochtend is bedoeld voor ouders van de basisschool en ouders van de peuterspeelzaal.
Team Vincent van Goghschool
Open Podium
Vrijdag 12 oktober sluiten we de kinderboekenweek 2018 af met een Open podium voor de kinderen. Hier
kunnen kinderen voor elkaar optreden. Ook is er een expositie van de gemaakte knutselwerkjes te zien. De
expositie wordt is van 4 t/m/ 10 oktober en is op 9 oktober voor ouders toegankelijk van 14.45-15.15 uur.

Spreekuur CJG
Zoals u inmiddels al gewend bent bij ons op school, komt Imke Sijben van Centrum Voor Jeugd En Gezin op
dinsdagmorgen van 08:45-09:30 uur op school om uw vragen te beantwoorden over opvoeden. Dus als u een
vraag heeft bijv. over voeding of slapengaan of over iets anders wat U bezighoudt komt u gerust binnenlopen. U
kunt Imke vinden in de aula. Zij is aanwezig op dinsdag 2 oktober, 23 oktober en 30 oktober.
Start onderwijstijdverlenging
In week 43 starten de activiteiten van de onderwijstijdverlenging. (OTV).Alle kinderen die zich hebben
opgegeven hebben hierover een brief meegekregen. Aanmelden kan dus niet meer voor deze lessen. In het kort
nog even de data:
Maandag 22 oktober: kookles en keramiek
Dinsdag 23 oktober: Mad Science
Donderdag 25 oktober: dans en spel
De leerkrachten hebben een namenlijst van welke leerlingen meedoen.

Taalklas voor vaders:
Op maandag 22 oktober start de taalklas voor vaders. In deze lessen ligt de focus op
het leren spreken van de Nederlandse taal. Peter Smit zal dit jaar de lessen gaan
verzorgen.De taalklas vindt plaats bij ons op school. Over het tijdstip verschijnt zeer
binnenkort een berichtje op ISY.Vaders van onze school die graag (beter) de
Nederlandse taal willen leren spreken kunnen zich hiervoor aanmelden bij juf Loes Jans (werkzaam op
maandag-dinsdag-vrijdag, groep 3).We hopen dat er enthousiaste vaders zijn die willen meedoen met de
lessen. Herfstvakantie van maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober
Op maandag 23 oktober is de vakantie helaas voorbij en verwachten we alle juffen, meesters en kinderen weer
op school. Fijne vakantie!

