Info
voor ouders en verzorgers van onze leerlingen

woensdag 25 september 2019
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Beste ouders/verzorgers,
We zijn al weer volop bezig. Er is een start gemaakt met de koffieochtend, vanaf
nu elke maandagochtend, met juf Judy en juf Fatiha. DoeLab op de dinsdag. De
meeste ouders hebben inmiddels kennisgemaakt met de (nieuwe) leerkracht. Voor
de naschoolse activiteiten van JumpIn zijn de eerste brieven uitgedeeld. En
langzamerhand zijn we gewend aan de nieuwe schooltijd op woensdag tot 12.15
uur. Een paar mededelingen laten we in deze nieuwsbrief nog een keer
terugkomen omdat we willen dat u goed geïnformeerd bent.
Studiedagen
Woensdag 9 oktober en maandag 18 november. Dan zijn alle kinderen vrij.
Op de studiedag van 9 oktober gaat het team samen plannen maken om het
aanbod voor onze leerlingen nog beter te maken. Hoe organiseren we ons
onderwijs, wat bieden we aan en hoe kunnen we beter omgaan met boze of
verdrietige leerlingen?
Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek is Reis mee! U kunt het waarschijnlijk al een
beetje zien in de school. De Kinderboekenweek duurt van 2 oktober tot en met 13
oktober. Op school is er extra aandacht voor boeken en lezen en natuurlijk het
thema reizen en vervoer. In de kantine ziet u het mooie geschilderde decor van
meester Jurre. Dit is het decor voor ons traditionele toneelstuk. In de vorige
nieuwsbrief stond een verkeerde datum. Het jaarlijkse toneelstuk is op vrijdag 4
oktober.
In de ochtend is het programma voor Kleine Beer, Maan, Zon, Komeet en Pluto
van kwart voor negen tot kwart voor twaalf. Deze groepen zijn ‘s middags vrij.
De kinderen van Mars, Neptunus, Aarde, Jupiter en Venus zijn welkom vanaf één
uur tot kwart voor drie. Deze groepen zijn in de ochtend vrij.
Als uw kind met een busje komt wilt u de vervoerder dan zelf op de hoogte
brengen?

Plastic Whale
Groep Jupiter en Venus doen mee aan een battle. Ze proberen zoveel mogelijk
plastic in te zamelen. Door hier aan mee te doen willen we zorgen dat er zo min
mogelijk plastic in de natuur terecht komt. Universum gaat nadenken hoe we onze
bijdrage kunnen blijven leveren als het project straks afgelopen is. Als u thuis
plastic inzamelt mag het op school in de plastic bakken worden ingeleverd.

Belangrijke data in
oktober:
●

●
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vrijdag 4 oktober
toneelstuk door
leerkrachten:
onderbouw is
‘s middags vrij;
bovenbouw is
‘s morgens vrij
maandag 7 oktober
groep Jupiter en
Venus gaan plastic
vissen
woendag 9 oktober
studiedag, alle
kinderen vrij.
sportdag only
friends 15 oktober.
herfstvakantie 21
oktober t/m 27
oktober.

Belangrijke data in
november:
●

maandag 18
november
studiedag, alle
kinderen vrij.

Sportdag Only Friends
Op dinsdag 15 oktober hebben alle kinderen van school een sportdag bij Only
Friends. Deze dag wordt aangeboden door ABN/AMRO en alles is voor deze dag
volledig verzorgd. De leerlingen gaan met hun meester en/of juf vanuit school
daar naar toe. Wilt u zorgen dat uw kind gepaste sportkleding en sportschoenen
mee heeft deze dag. U ontvangt tegen die tijd nog een brief met alle informatie.
Jumpin traktatie
In de vorige nieuwsbrief stond het al.
Universum is een gezonde school. Dat betekent dat we fruit of groente eten als
pauzehap en bruin brood. We drinken water en de traktaties zijn gezond. U kunt
overleggen met de leerkracht van uw kind over de gezonde traktatie.
Spreekuur Pak je Kans
Ook dit jaar heeft Linda 1x per 2 weken met haar collega’s weer spreekuur.
Het eerste spreekuur is op vrijdag 4 oktober.
U kunt hier terecht voor allerlei vragen zoals:
- kom ik in aanmerking voor een laptop voor mijn kind?
- hoe betaal ik het schoolreisje?
- kan het sporten van mijn kind vergoed worden?
Ouderbijdrage
Het bedrag van de ouderbijdrage wordt verhoogd naar €50,- Dit bedrag is
vastgesteld in overleg met de oudergeleding van de MR. U hoeft dan niet meer
apart te betalen voor het schoolreisje. Alleen voor het schoolkamp vragen wij nog
een extra bijdrage.
Het is vanaf dit jaar mogelijk om met stadspas op school te betalen. Meer info
hierover ontvangt u van juf Judy. U kunt uw stadspas vanaf september bij haar
laten scannen. Zij werkt op maandag, dinsdag en donderdag.
Een brief over de ouderbijdrage en de wijze van betalen volgt nog. Meer
informatie zal ook tijdens de koffieochtend met u besproken worden.
Ouderkalender
De ouderkalender is klaar. Deze hangt bij de balie op 1 van de informatieborden.
Graag verwijzen wij u naar onze website www.sbo-universum.nl waar u de
agenda kunt bekijken. Wanneer u toch graag een kopie ontvangt wilt u dit dan
aangeven bij de leerkracht van uw kind.

De volgende ouderinfo ontvangt u op woensdag 30 oktober.
Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl

