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locatie Woud tel. 0228-512200; locatie Wendel tel. 0228-512665; www. hetvierspan.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinderboekenweek en actie Bruna
Het is bijna Kinderboekenweek! Op school wordt hier aandacht aan besteed,
maar wellicht doet u er thuis ook iets aan, bijvoorbeeld door uw kind een boek
cadeau te doen.
Boekhandel Bruna heeft een actie ‘sparen voor je schoolbieb’.
Door het sparen van kassabonnen van de boeken die in de
Kinderboekenweek gekocht zijn, krijgt de school 20% van het totale
kassabonbedrag om te besteden aan boeken voor de schoolbibliotheek.
Mocht u dus een boek voor uw kind kopen bij Bruna tijdens de Kinderboekenweek (3 t/m 14
oktober), wilt u de kassabon dan inleveren in de doos bij de kinderboekenweektafel in de aula
(Woud) of op het podium (Wendel)?
Wij leveren de verzamelde kassabonnen na de Kinderboekenweek in bij een Bruna-winkel en
kunnen dan hopelijk een paar mooie boeken voor de bibliotheek aanschaffen.
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Foto's feestdag en social media
Aanstaande donderdag, op de lustrumfeestdag voor de leerlingen, zullen er
ongetwijfeld vele foto's en filmpjes gemaakt worden. Van de optocht naar de Kloet
of van de voorstelling daar. Leuk voor later!
Het is natuurlijk prima om een foto van uw kind(eren) te delen via WhatsApp,
Facebook etc.
Maar: een dringend verzoek: Wilt u alstublieft geen foto's of filmpjes waar andere
leerlingen opstaan delen via WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram etc. Heel veel
ouders hebben hier bezwaar tegen!
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.

Reünie
Ter ere van 25 jaar ’t Vierspan is er op vrijdag 5 oktober een reünie. Bent u zelf oud-leerling of
kent u oud-leerlingen? Geef u op via www.hetvierspan.com/reunie
Datum: 5 oktober
Tijd: 19.30 tot 22.30 uur
Waar? Locatie Woud, Kloosterpoort 3 in Grootebroek
Deelname aan de reünie is gratis.

Aanschuiftafels
Net als vorig schooljaar zullen er ook dit schooljaar weer ‘aanschuiftafels’ worden
georganiseerd.
De eerstvolgende aanschuiftafel vindt plaats op woensdagochtend 3 oktober van 8.45 tot 10.45
uur in Basisschool de Molenwiek, Korenmolenlaan 4 in Bovenkarspel.
Het thema van deze aanschuiftafel is “Seksuele ontwikkeling bij kinderen”.
Overgenomen van hun flyer:
“Seksualiteit is overal om ons heen: in tijdschriften, op straat, op televisie en op internet.
Iedere dag krijg je zonder hiervoor bewust te kiezen een overvloed aan seksuele prikkels.
Seksualiteit heeft voor ieder mens een andere lading. Tegenwoordig wordt de seksuele
ontwikkeling van kinderen gezien als een onderdeel van de algemene ontwikkeling en hoort er
gewoon bij.
Wat is eigenlijk je rol als ouders bij de seksuele ontwikkeling? Hoe reageer ik op seksueel getint
gedrag? En hoe reageer ik op de vraag van mijn zoon van 6 als hij in bad wil met zijn 7-jarige
buurmeisje? Wat zeg ik als mijn kind van 10 vraagt wat ‘pijpen’ is?
In deze bijeenkomst krijgt u voorlichting over de seksuele opvoeding zoals tips om te praten
over seksualiteit en de fasen van de seksuele ontwikkeling.
Uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen en het delen van ervaring”.
De aanschuiftafels zijn bedoeld voor ouders en andere opvoeders, zoals opa’s en oma’s.
U bent bij elke aanschuiftafel van harte welkom, ongeacht waar deze gehouden wordt.
De data en thema’s van de volgende aanschuiftafels zijn:
Woensdag 7 november
thema ‘Prepuberteit’
Woensdag 21 november
Woensdag 9 januari
Woensdag 6 februari
Woensdag 6 maart
Woensdag 8 mei
Woensdag 5 juni
Woensdag 26 juni

thema ’Weerbaarheid vergroten’
thema ‘Social Media’
thema ‘Luister’s naar me’
thema ‘Leren loslaten’
thema ‘Laat ze maar praten’
thema ‘Positief opvoeden’
thema ‘Omgaan met emoties’

Meer informatie vindt u op de website:
http://www.welzijnstedebroec.nl/activiteitenagenda/Aanschuiftafel

Activiteiten in de herfstvakantie
In de herfstvakantie worden er door vele organisaties leuke activiteiten georganiseerd voor de
leerlingen (JC Inventas, de Stek, IVN, sterrenwacht Orion etc.)
Op de prikborden bij de ingang van de school hangen we de flyers op als we die ontvangen.
U kunt ook zelf op internet kijken of er iets leuks voor uw kinderen te doen is:
https://www.jcinventas.nl/agenda/
https://www.indestek.nl/jeugd-film
https://www.ivn.nl/afdeling/west-friesland/activiteiten
http://www.volkssterrenwachtorion.nl/

Belangrijke data in oktober
3 oktober
start Kinderboekenweek
4 oktober:
feestdag voor de leerlingen met voorstelling in Kloet tot 15.30 uur
5 oktober:
studiedag; alle leerlingen vrij
5 oktober:
reünie voor oud-leerlingen (vanaf 19.30 uur)
6 oktober:
badmintontoernooi
7 oktober:
Unicefloop
9 oktober:
jaarvergadering Ouderraad
10 oktober:
scholierenloop
20 t/m 28 oktober: herfstvakantie

