Beste ouders,
In de maand september hebben de informatieavonden plaats gevonden. Fijn dat de
meeste ouders hierbij aanwezig waren. Samen met de startgesprekken zorgen die
avonden voor een goede kennismaking en samenwerking tussen school, kind en
ouders.
We raken steeds meer gewend aan de nieuwe indeling van de ruimtes en de in- en
uitgang van de verschillende units. Deze week is nieuw meubilair aangekomen
(stoelen, tafels, kasten) die het werken in de verschillende ruimtes ondersteunen.
Op deze manier zijn we bezig met het ‘fine tunen’ van ons unitonderwijs. Heeft u
suggesties voor ons? Schroom niet en laat het ons weten. U kunt hiervoor terecht
bij de leerkracht of de directeur. Ook kunt u de voorzitters van de
Medezeggenschapsraad en Oudervereniging aanspreken: Marjanna Holwerda (MR)
of Leon Vosselman (OV).
Vriendelijke groeten,
Paul Beumer –directeur
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Vergadering Oudervereniging
Studiedag team, alle kinderen vrij!
Start Kinderboekenweek: Kom er bij!
Dierendag
GGD-spreekuur (alleen volgens afspraak)
Dag van de Leraar
Kijkdagen in de units
Fietscontrole
Voorleeswedstrijd
Afsluiting thema IPC
Herfstvakantie van 22 t/m 26 oktober
29 okt. Start nieuwe thema IPC
29 okt. Start hoofdluiscontrole
29 okt. Start KiVa-vragenlijsten

20.00 u.
Unit 1, 2 & 3

Unit 1, 2 & 3
Unit 1, 2 & 3
Unit 1, 2 & 3
Unit 1, 2 & 3
Unit 1, 2 & 3
Unit 2 & 3

Korte terugblik
Ontruimingsoefening
Woensdag 12 september heeft er een ontruimingsoefening op school plaats
gevonden. Deze oefening was van tevoren aangegeven. Wij vinden het belangrijk dat
kinderen en leerkrachten weten hoe ze moeten handelen tijdens een calamiteit,
vandaar dat wij dit enkele malen per schooljaar oefenen. De ontruimingsoefening was
tevens een start van de ‘stakingsactie’ Schoolleiders slaan alarm.
Tielse Kinderraad
De Bataaf maakt al jaren deel uit van de Tielse Kinderraad. De Tielse Kinderraad
is een groep enthousiaste kinderen die nadenkt over onderwerpen die zij van
belang vindt voor Tiel. Onze school wordt vertegenwoordigd door Eliza en
Martijn uit unit 3. We wensen hen veel succes in de Kinderraad.

Wat er gaat gebeuren
Kinderboekenweek en voorleeswedstrijd
Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Kom er bij!’, waarbij vriendschap centraal
staat. De kandidaten die door de voorrondes zijn gekomen, staan vrijdag 12 oktober in
de finale van de voorleeswedstrijd. Wie gaat er dit jaar met de wisselbeker naar huis?
Kijkdagen in de units
Nieuwsgierig hoe het unitonderwijs er uit ziet? Maak gebruik van de kijkmomenten
in week 41. Per unit heeft u hierover al informatie ontvangen.
Fietscontrole 8 oktober
Maandag 8 oktober vindt op school weer de jaarlijkse fietscontrole plaats.
Leon Vosselman zal samen met de wijkagent kijken naar de algemene staat van
de fiets en in het bijzonder naar de verplichte onderdelen: bel, remmen,(zij-)
reflectoren en verlichting. Alle kinderen mogen hun fiets laten controleren. De
controle vindt tussen 11.00 en 12.30 uur plaats.
Oproep: Wie helpt mee met de fietskeuring? Opgeven kan bij de directeur,
(directie@rkbs-debataaf.nl)
Tot slot: Houd uw mail en ouder App in de gaten
De thema’s van IPC die in de units worden afgerond op 19 oktober. Per unit
ontvangt u bericht op welke wijze de afronding gebeurt.
Unit 1: Wie ben ik?
Unit 2: De verhalen die mensen vertellen
Unit 3: Op de kermis
Uitnodigingen voor het MIK-Wijkorkest en Sportfriends activiteiten worden apart
verstuurd.

