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 18 september 2020 

Unitouders gevraagd!  

Vanaf dit schooljaar geven we een andere invulling aan de ouderraad. Afgelopen periode hebben we onderzoek 
gedaan bij andere scholen en gesproken met een afvaardiging van de ‘oude ouderraad’.  Het plan is om te gaan 
werken met unitouders.  Een unitouder is het eerste aanspreekpunt op het moment dat de leerkrachten ouderhulp 
nodig hebben voor activiteiten binnen de unit of soms ook schoolbreed.  

Wat kunnen unitouders regelen? 

• Zij regelen ouderhulp bij verschillende activiteiten (denk daarbij bijvoorbeeld aan: meester/juffenfeest, 
nationaal schoolontbijt, koningsspelen, sinterklaas, voorleesouders, hulp bij een sportdag, hulp bij koken, 
ouders die meegaan naar de boerderij ) 

Waarom unitouder worden? 

• U wil graag betrokken zijn bij de school en graag een handje helpen 
• Sommige activiteiten kunnen wij de leerlingen alleen bieden, omdat er ouders zijn die willen helpen. Als 

unitouder zorgt u er samen met het team voor dat alles zo goed mogelijk voor onze leerlingen geregeld 
wordt. 

• U heeft regelmatig contact met leerkrachten en andere ouders, waardoor je elkaar beter leert kennen. U 
staat er niet alleen voor! 

Wij hopen op enthousiaste ouders…. Als u interesse heeft in de rol van unitouder, dan kunt u zich 
opgeven door: 

Dit aan te geven tijdens de eerste ronde ontwikkelgesprekken,  een mailtje te sturen naar één de 
leerkrachten van de unit of naar a.volkeri@obase.nl  

 

       

 

GEZOCHT - Fietsouders naar de gym 

Voor de gymlessen, iedere donderdagochtend, zijn we op zoek naar 2 ouders (per keer) die met 
ons mee willen fietsen. We vertrekken om 8.25 uur vanaf school naar Laco en fietsen om 10.00 
uur weer terug naar school.  

Als je mee kunt fietsen wil je dan een mailtje sturen naar n.stouten@obase.nl met de data wanneer 
dit kan.  
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Verkeerssituatie!! 

Momenteel is het erg druk aan de voorzijde van onze school, dit komt door de afsluiting van de Haringvlietstraat. 
Wij spreken hierover in de units, maar kunt u hier ook thuis over spreken. Het leidt momenteel voor gevaarlijke 
situaties!  KINDEREN AFZETTEN VOOR DE SCHOOL (SCHELDESTRAAT) IS NIET TOEGESTAAN!  

Parkeren  

We hebben vanuit Medisch Centrum Borrendamme de vraag gekregen of het parkeren op hun parkeerplaats zo 
veel als mogelijk voorkomen kan worden, wanneer kinderen naar school worden gebracht of gehaald. Deze 
plaatsen zijn bedoeld voor bezoekers aan het Medisch Centrum. Parkeren kan bijvoorbeeld op de parkeerplaats 
Scheldestraat.  

 

Oproepje vanuit de 
onderbouwunit:  
Voor ons volgende thema zijn we nog op zoek 
naar: schuursponsjes, wc-rolletjes en  doosjes 
(o.a. hagelslagdoosjes, pringlebussen, 
melkpakken etc.). Alles is welkom. Alvast heel 
erg bedankt!  

 
 

Nieuws van de kinderen 

 NIEUWS VAN EVY EN SOPHIE 

Hallo wij zijn Evy en Sophie. Wij zitten in de middenbouwunit. Groep 5 vinden we leuker dan 
groep 4. Het is rekenen is veel leuker, we mogen nu meer zonder de juf werken. Het is heel 
leuk dat we alleen mogen werken. Bij Faqta hebben we gewerkt over dat je jagers boeren 
worden. We hebben aan de opdrachten gewerkt en de filmpjes gekeken. We hebben van klei 
de wapens van de jagers gemaakt tijdens de crea les. Crea les is altijd heel leuk. We tekenen 
daar of kleien. De laatste tekening was een tekening over de jagers met  hakbijl en bomen en 
water. Wij vinden het dus heel leuk op school. (De juf denkt soms wel eens te leuk!! ;-)) 

 

TIAGO IS ZIJN VEST KWIJT 

Tiago (middenbouw) is zijn vest kwijt en wil hem heel graag terug. Op school is hij nog niet 
gevonden. Mocht iemand onderstaande vest gevonden hebben, graag even melden bij de 
middenbouw of Tiago  en is Tiago heel blij… 

Het is een groen leger-bombervest, maat 122/128,  sinds 9 september kwijt.  

 

 



WINACTIE TEKENWEDSTRIJD! 
 
Hallo, wij zijn Ilse en Demi wij hebben een winactie 
over de voedselverspilling.  
Hoe werkt het? Je kan je bij ons (Demi en Ilse uit de 
bovenbouw) inschrijven t/m 15 september (op school) 
dan krijgen de kinderen op 16 september de 

tekeningen over voedselverspilling (in de hal). Je moet de tekeningen inleveren voor 21 september. Op dinsdag 22 
september verzamelen in de hal na school om 14.00 uur, dan kiezen Demi en Ilse de winnaar!!!! 

Succes!!!! Groetjes Demi en Ilse. 

 

 

 

 

JEUGDTHEATERSCHOOL 

Hou jij van theater, toneelspelen, drama? Ga naar de 
openlessen van jeugdtheaterschool Zeeland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN: Informatie van Laco over de zwemvierdaagse en de openingstijden in de herfstvakantie!  

 

Maandag 21 september  Studiedag 

Dinsdag 29 september Schoolfotograaf 

Woensdag 30 september Start Kinderboekenweek 

Maandag 19 oktober Start herfstvakantie 
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