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Nieuws van de Week nr. 9
Vrijdag 9 november 2018

Jarigen!
Wie zijn er aankgomende 2 weken jarig?
09 november Daan
Groep 5B
10 november Stein
Groep 7A
12 november Liz
Groep 1-2A
17 november Koen
Groep 8A
18 november Valerie Groep 7A
19 november Nouk
Groep 7A
20 november Zoë
Groep 8A
Iedereen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!

Nieuwsbrief
Daar we iedere week ons best doen om de nieuwsbrief zo goed mogelijk in te vullen, merken
we ook dat we soms eigenlijk geen echt nieuws hebben. De nieuwsbrief zal daarom op dit
moment twee wekelijks verschijnen. Daarnaast zullen we, zoals eerder vermeld, medio jan
2019 starten met “Social Schools” die ouders via een app informeert over de school. Zodra wij
hier meer informatie over hebben, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Mocht er dringende
informatie zijn, dan krijgt u deze natuurlijk direct via de leerkrachten of directie.

Personeel
Beste ouders,
Na de herfstvakantie heb ik mijn gezicht al weer een aantal keren laten zien op de Howiblo.
De komende periode zal ik op advies van de Arbo – arts starten door 3 ochtenden aanwezig te
zijn. Op de woensdagen sta ik weer voor een groep, zodat meester Chrétien zijn ICT – taken
onder schooltijd weer kan oppakken.
De directie – ochtenden zijn dan wisselend maandag of dinsdag én de donderdag. Op de
donderdag zijn Teja en Ron ook aanwezig, zodat er overleg gevoerd kan worden met elkaar.
Het spreekt voor zich, dat Teja en Ron de eerste aanspreekpunten zijn voor de ouders.
Ik heb er weer zin in!
Groet Frans
Schema aanwezigheid directie:
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Teja
X
X
X

Ron
X
X
X

Frans
X of
X
X
X
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Verkeersdag
vrijdag 2 november was ANWB aanwezig op De Howiblo met hun “Streetwise”
programma.
Alle groepen kregen deze dag les van leden van ANWB waardoor ze konden
oefenen met praktijksituaties, om zo beter om te gaan met het huidige verkeer.
Het weer was ons gunstig gezind, waardoor de buitenactiviteiten gelukkig gewoon konden
plaatsvinden.
Zowel ANWB als interim directie, leerkrachten en wij als
verkeerscommissie zijn erg tevreden en enthousiast over hoe de
dag is verlopen. Het was weer bijzonder leuk en vooral zeer
leerzaam.
Voorafgaand aan het Streetwise programma heeft de
verkeerscommissie
de
jaarlijkse
fietsverlichtingscontrole
uitgevoerd. Veel fietsen bleken gelukkig goed verlicht te zijn.
Mocht er bij de fiets van uw kind toch nog een lampje het niet goed
doen, los dit dan zo spoedig mogelijk op. Het is tenslotte van groot
belang dat uw kind goed zichtbaar is!
Wij willen alle ouders en leerlingen die hebben geholpen om deze dag tot een succes te maken,
hartelijk bedanken voor hun hulp!

Met vriendelijke groet,
De Verkeerscommissie (Oudervereniging De Howiblo)
De oudervereniging van KBs De Howiblo behartigt de belangen van leerlingen en ouders
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ANWB Streetwise
Vrijdag 2 november zijn we met groep 3 naar de sporthal gegaan voor de les "Blik en klik".
"Blik" stond voor het oversteken tussen 2 opblaasbare auto's door en het oversteken bij een
zebrapad. We hebben geleerd dat je bij een zebrapad ook goed moet uitkijken en moet wachten
op een teken van de bestuurder en we weten wat de kijklijn is.
"Klik" stond voor de gordel. We hebben gezien dat pop Albertine zonder gordel in de
elektrische auto naar voren valt als er hard geremd wordt. We mochten allemaal in het autootje
mee om te ervaren dat een gordel én zitje goed helpt. Op de deur in de klas hebben we een
sticker geplakt bij 1m35. Vanaf die lengte hoef je niet meer in een stoeltje. We moeten allemaal
nog een stukje groeien, dus een stoel of zitje hebben wij nog nodig!

OV Speculaasactie
Heeft u het bestelformulier nog niet ingeleverd, maar wilt u wel graag bestellen? Dan kunt u het
formulier nog inleveren tot uiterlijk vrijdag 16 november. Bestellingen die daarna doorgegeven
worden, kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.

Hulp versieren kerst school
Beste ouders en/ of verzorgers,
De kerstcommissie wil ieder jaar de kinderen een onvergetelijk kerstfeest
bezorgen. Het is en blijft immers het feest van het licht en de vrede. Wij
zijn dan ook al druk bezig met de voorbereidingen en willen voor 2
onderdelen van deze viering een oproep doen voor uw extra hulp. Want
zoals bekend; vele handen maken licht werk.
Afgelopen jaar was het een groot succes met alle hulpouders om de
school te versieren met elkaar. Het was reuze gezellig. Wij willen u weer
allen vragen ons te komen helpen om op donderdagavond 6 december
onze school te komen verlichten en om te toveren in een mooie
kerstsfeer.
U bent bij deze dan ook van harte uitgenodigd om ons vanaf 18.30 uur te
komen helpen. De koffie en thee zal uiteraard klaar staan met wat
lekkers, om het voor u en daarmee voor ons wat lichter te maken.
Kerstavond 20 december moet alle versiering weer eraf gehaald worden,
ook hiervoor vragen we na de succeservaring van afgelopen jaar uw
hulp. De kinderen gaan om half acht naar huis en daarna ruimen we altijd
alles met elkaar weer op. Alles wat op 6 december is opgehangen moet
er dan ook weer af. Ook hier geldt dus: vele handen maken licht werk.
Om enigszins rekening te kunnen houden met het aantal ouders wat ons
komt helpen, willen wij u vragen vóór vrijdag 30 november via mail te
reageren wanneer u in staat en bereid bent welke donderdagavond
(even) aanwezig te zijn.
Graag naar onderstaande mailadres:
a.vdhoek@howiblo.nl
Met vriendelijke groeten,
De kerstcommissie.
Fijn weekend,
Team Howiblo
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