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Van de directie

De landelijke Vredesweek

De eerste week vloog voorbij en de tweede week is in volle
gang.
Vanavond gaan de leerkrachten speeddaten met u. Voor u een
korte, maar krachtige kennismaking met de leerkracht(en) van
uw kind(eren).

21 september is de Internationale Dag van de Vrede en start
de landelijke Vredesweek. Dit is een week waarin we over onze
grenzen proberen te kijken en de verbinding zoeken. Het
Museum voor Vrede en Geweldloosheid organiseert samen
met Libertum van 21 tot 29 september allerlei activiteiten. 21
september staat in het teken van kinderen, met om 10 uur een
graffitiworkshop ‘Piece for Peace’ en voor de jongere kinderen
om 13.30 een knutselworkshop waarin de zelfgemaakte lapjes
samen vredestapijt vormen. Op 28 september nodigen we de
kinderen, samen met hun ouders uit om deel te nemen aan de
Walk of Peace (start 13.30 &15.00) door Vreewijk. In het
Nelson Mandela Centrum zal ook een kinderactiviteit zijn.

Wilt u als ouder in het ouderportaal de stamkaartgegevens
controleren, en indien nodig, wijzigen. Dit moet u zelf doen.
Privacygegevens worden op het formulier ingevuld. Dit
formulier wordt deze week aan alle kinderen meegegeven.
Graag ingevuld weer inleveren bij de leerkrachten.
Ook zal ik u elke week verrassen met een spreuk. Vandaag de
eerste...
Een fijne week gewenst.

Margreet de Boer
Directeur

Spreuk:
Ik heb zo veel geleerd van mijn fouten. Ik denk erover om er
nog een paar meer te maken.
(Cheryl Cole)

Alle activiteiten zijn gratis! Meer informatie over de activiteiten
vindt je op www.vredesweekgouda.nl of mail naar
vredesweekgouda@gmail.com

De ouderraad, wat is dat nu eigenlijk en
wat doen wij?
De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die zich op
vrijwillige basis actief inzet om op de school voor onze
kinderen jaarlijks allerlei activiteiten te organiseren.
De ouderraad schakelt daarbij de hulp in van andere ouders
voor de activiteiten die o.a. op school gedaan worden.
Wat doen we nog meer?
• Beheer en verantwoording van de vrijwillige bijdrage.
• De administratie van de oudervereniging.
• 6x per jaar vergaderen ‘s avonds op school (dit wordt deels
bijgewoond door een leerkracht).
• Per activiteit zijn er commissies: ov-leden en leerkrachten
bundelen hun krachten om activiteiten te plannen en te
organiseren. Bijv.; Sint, Kerst, Pasen etc.
Meer weten, neem even contact met ons op via
ovstjozefmoordrecht@gmail.com of spreek één van ons eens
aan!
Annemieke Schoonewagen (voorzitter)
Xandra van der Linden (secretaris)
Sylvia Zegers (penningmeester)
Monique van Echten
Susan van Tilburg
Renske Bergers

Agenda
10 september: speeddaten gr. 3 t/m 8
17 september: 19.30 uur informatieavond voor groep 1/2
18 september: startviering in de aula

Gefeliciteerd
10 september:

Max

groep 3b

11 september

Aaron

groep 5

15 september

Tim

groep 4

