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Oudercontactweek
Woensdag 3 oktober tot en met maandag 8 oktober a.s. vindt de oudercontactweek weer plaats.
Alle kinderen zijn deze dagen om 12.45 uur uit!
Als u nog niet heeft ingetekend voor een gesprek in Digiduif, dan kunt u dit nog doen tot en met
zondagavond.
In de bijlage treft u ter voorbereiding gesprekspunten. Gelieve deze met uw kind(eren) door te
nemen, zodat het gesprek effectief en zinvol kan verlopen.

Naschoolse dramaclub
Ook dit schooljaar worden er weer theaterlessen aangeboden. In een lessenreeks van 22 lessen in de
periode oktober tot april, uitgezonderd vrije dagen en vakanties, zal er samen met de leerlingen
worden toegewerkt naar een voorstelling.
In de bijlagen treft u het aanmeldformulier en het rooster aan.

Danslessen
Ook dit schooljaar organiseert Dansstudio Van Harten danslessen op de Terp.
Voor kinderen uit groep 1 t/m 4 bieden zij hiphop kids aan op de dinsdagmiddag van 15.15 tot 16.00
uur in de speelzaal van de school.
In deze les zal een begin worden gemaakt met de hiphop techniek, waarbij aandacht is voor
expressie, ritme en muzikaliteit. De leerlingen maken kennis met hiphop bewegingen waarbij
techniek en uitstraling aan bod komen.
We zullen ook beginnen met het aanleren van stoere choreografieën op bekende, populaire muziek
die aansluit bij de leeftijd van de leerlingen.
De lessen worden gegeven door onze dansdocent Joyce. Is uw zoon of dochter benieuwd naar de les?
Dan is het mogelijk om gratis een les uit te proberen.
Vanuit de school & Kind & Co wordt de service geboden om uw kind op te vangen uit school om
15.00 uur, waarbij ze even wat drinken en daarna om 15.15 uur naar de les gebracht worden.
Aanmelden voor een gratis proefles kan via: info@dansstudiovanharten.nl
Meer informatie vind je op onze website: www.dansstudiovanharten.nl

Sportdag groep 5 t/m 8
Op dinsdag 2 oktober a.s. zal de sportdag voor de groepen 5, 6, 7 en 8 plaatsvinden op de
voetbalvelden van FC Weesp. De kinderen komen niet eerst naar school, maar worden tussen 8.45 en
9.00 uur in sportkleding op het sportveld aan de Papelaan verwacht. Om 9.15 uur wordt het startsein
gegeven en beginnen de eerste sportonderdelen.

Om 14.45 uur is de sportdag afgelopen. De leerlingen kunnen dan worden opgehaald of gaan
zelfstandig naar huis. Kinderen die naar de NSO moeten, worden vervoerd door een aantal
leerkrachten en ouders.
Geef uw kind wel een lunchpakket mee!

Hulpouders gezocht voor oudercommissie
De oudercommissie is - net zoals vorig schooljaar - op zoek naar hulpouders, die kunnen helpen bij
diverse activiteiten. U kunt zich aanmelden bij: oc@deterpweesp.nl
Wij verzoeken zowel nieuwe als bestaande hulpouders zich aan te melden. Dus ook als u vorig jaar al
hulp heeft geboden. Namens de oudercommissie alvast bedankt!

Incassering ouderbijdrage
Bij de ouders die een machtiging hebben afgegeven zal in de loop van oktober de ouderbijdrage ad.
€ 32,50 per kind worden afgeschreven. Mocht u geen machtiging hebben afgegeven, dan verzoeken
wij u het bedrag over te maken op rekeningnummer NL57RABO 015.32.77.459 t.n.v. Florente
basisschool, inzake De Terp onder vermelding van naam & groep van uw kind.

Belangrijke data komende periode:
● 28 september: start crea1
● 2 oktober: sportdag groep 5 t/m 8
● 3 t/m 8 oktober: oudercontactweek
● 3 oktober: start kinderboekenweek
● 5 oktober: dag van de leraar

CJG: Vraag van de maand oktober
“ Opvoeden is samenspel, wat is van belang in dit teamwork ? ”
Op www.cjgweesp.nl vindt u antwoorden en veel praktische tips!

Op verzoek van het AMC
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In het AMC worden dagelijks kinderen gezien met onbegrepen buikklachten, zoals obstipatie en
buikpijn. Buikklachten kunnen veel nadelige gevolgen hebben, denk aan schoolverzuim en niet mee
kunnen doen met sport en spel. In veel gevallen wordt er geen duidelijke oorzaak gevonden,
waardoor het moeilijk te behandelen is. Daarom wordt er momenteel een grootschalig onderzoek
gedaan naar de onderliggende oorzaken. Met dit onderzoek kijken we naar de relatie tussen
vervelende gebeurtenissen (zoals pesten, verlies van dierbare en kindermishandeling/misbruik) en
het ontstaan van buikklachten.
Het AMC is op zoek naar kinderen 3-10 jaar zonder buikklachten. Indien u geïnteresseerd bent of
meer informatie wilt kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker van het AMC Mana
Vriesman via m.h.vriesman@amc.nl. Goed voor u om te weten: voor deelname hoeft u niet naar het
AMC te komen.

