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10 jarig bestaan
We hebben een prachtige eerste feestdag achter de rug! De workshops waren heel
geslaagd, er werd viool gespeeld, gedanst, geknutseld, gekookt en nog veel meer
dingen. Morgen hebben we weer een dag met workshops voor de boeg, we
hebben er alweer zin in! Ook het optreden van Tosca Menten en band was een
feestje! Wat een humor heeft die vrouw, ze kreeg de hele school mee en heeft er
echt een spektakel van gemaakt, we hebben genoten!

Er zijn een aantal leerlingen langs geweest die gevraagd hebben of ze verkleed
mogen komen naar school, morgen mag dat! Leerlingen die dat leuk vinden mogen
zich morgen extra feestelijk aankleden.
Komende vrijdag vragen we alle leerlingen gymschoenen mee te nemen, in de tas
waar ook hun eten en drinken in zit. Deze tas nemen de leerlingen mee naar het
ICOON, waar ze in de gymzaal zullen oefenen op gymschoenen en tevens zullen
lunchen. Het is fijn als ze makkelijk zittende kleding aan hebben die dag,
gymkleding hoeft niet.

Belangrijk
Datum

Beschrijving

19 oktober

Circusvoorstelling

22 t/m 26 oktober

Herfstvakantie

31 oktober

High limo (aantallen traktaties volgen na de herfstvakantie)

31 oktober

EC3

5 t/m 16 november

Ontwikkelingsgesprekken

7 november

Informatieochtend nieuwe ouders

12 november

Studiedag 3

Voor alle units
Hulpouders voor het circus
Voor de circusvoorstelling van komende vrijdag 19 oktober zijn we nog steeds op zoek naar minimaal 8
hulpouders!
Donderdagavond 18 oktober van 20:00 – 22:00 staat in het teken van het aanleren van een discipline onder
leiding van het circuspersoneel, op vrijdag gaat u dat met de leerlingen oefenen ter voorbereiding op de
voorstelling, dit duurt de hele dag.
Vandaag heeft de eigenaar van het circus gebeld en ons verzekerd dat het een top avond gaat worden, met veel
humor, plezier en gezelligheid!
We kunnen ons voorstellen dat donderdagavond én vrijdag helpen wellicht wat veel gevraagd is, hoewel u echt
wat mist als u er niet bij bent donderdagavond!
Mocht u wel op vrijdag beschikbaar zijn en willen helpen, maar niet op donderdagavond aanwezig kunnen zijn,
wilt u dan contact opnemen met Maartje de Wit? Als u toch aanwezig kunt zijn op beide momenten en u zin en
tijd heeft om ons te helpen dan kunt u zich nog aanmelden in de Parro app. Alle hulpouders die zich al hadden
opgegeven zijn vandaag geïnformeerd over de avond en dag. Wanneer u zich nog opgeeft, ontvangt u morgen
een mail. Voor vragen kunt u ook terecht bij Maartje de Wit.
We hopen uiteraard op voldoende aanmeldingen om van de circus-dag een daverend succes te maken!
Reserve-/gastenlijst circusvoorstelling
We hebben een aantal afmeldingen van bezoekende ouders ontvangen, waardoor er weer wat ruimte ontstaat
op de tribune tijdens de circusvoorstelling. Ouders die al op de reservelijst stonden zijn benaderd en die hebben
te horen gekregen dat ze aanwezig kunnen zijn tijdens de voorstelling. Er zijn nog wat plekjes over op de
reservelijst, mocht u hiervan gebruik willen maken kunt u dit morgen nog aangeven bij Maartje de Wit
(m.dewit@kpoa.nl). Deze plekken zijn nadrukkelijk enkel bedoeld voor ouders van onze leerlingen, om zoveel
mogelijk ouders de mogelijkheid te geven de voorstelling bij te wonen.
Ophalen leerlingen na circusvoorstelling
De circusvoorstelling in het ICOON duurt morgen tot 15:00. Dat betekent dat we alle leerlingen vragen die dag
langer op school te blijven. Het ophalen van de leerlingen is die dag dus ook om 15:00 bij het ICOON. We zullen de
in- en uitgang aan de kant van de SKA gebruiken. Het adres is; Sporthal Icoon, Lovink 10, 3825 MP Amersfoort.
We organiseren het ophalen van onze leerlingen als volgt:
- Na de voorstelling verzamelen alle leerlingen zich bij hun basisgroepleerkracht.
- De BSO van SKA en Bzzzonder haalt daar de kinderen op die mee gaan. Maakt uw kind gebruik van een andere
BSO dan vragen we u hier zelf afspraken mee te maken, ook zij zijn welkom de kinderen in de zaal op te komen
halen.
- Vervolgens halen de ouders die op de tribune zaten hun kind op en nemen hen mee naar huis of naar de
afsluiting.
- De kinderen die buiten opgehaald worden, worden vervolgens door de basisgroepleerkracht naar buiten
gebracht.
We kiezen hiervoor om het overzicht zo goed mogelijk te bewaren, het betekent echter wel dat we
hoogstwaarschijnlijk rond 15:15uur pas naar buiten zullen komen. Bedankt alvast voor uw begrip!

Bezoekers voorstelling
Wanneer u heeft aangegeven te willen komen kijken naar de voorstelling staat u op de gastenlijst. Om de
voorstelling op tijd te kunnen laten beginnen vragen we bezoekers binnen te komen tussen 13:30 en 13:50. Op
die manier willen we proberen de voorstelling echt om 14:00 te laten starten. Maartje en Desiree zullen u welkom
heten bij de deur, de gastenlijst controleren en u de weg wijzen naar de tribune.

Meeloopperiode en spelregels
Ook dit schooljaar kunt u weer gebruik maken van de mogelijkheid om met uw kind mee te lopen.
U ontvangt via Parro een uitnodiging om in te schrijven om een ochtend mee te lopen van 8:30 -9:50uur.
Per leerling kan één ouder zich inschrijven voor een meeloopmoment.
Er zijn twee meeloopperiodes per schooljaar:
1. Tussen herfst- en kerstvakantie
2. Tussen voorjaars- en meivakantie
U kunt zich nu enkel inschrijven voor periode 1.
Enkele spelregels op een rij:
• We verwachten u op een meeloopdag om 8:30 uur in de basisgroep. U bent de kring en werkblok 1 van harte
welkom in de unit om deel te nemen aan de activiteiten die er voor uw kind gepland staan.
•Wij vragen om een terugkoppeling te geven aan uw kind middels een evaluatieformulier. Denkt u hierbij aan
vragen als: Wat heeft u uw kind zien doen? Wat voor compliment kunt u uw kind geven? Heeft u een tip? U
ontvangt het evaluatieformulier bij aanvang van de dag van de basisgroepleerkracht.
•Er loopt maximaal 1 ouder per basisgroep mee op een dag.
•Eerder is het wel eens voorgekomen dat ouders foto’s/ervaringen uit de unit deelden via social media. Dit is
prima als het alleen uw eigen kind betreft, maar houdt u rekening met de privacy van andere kinderen en onze
teamleden?

Oproep pleinwacht
Zoals u weet staan er dagelijks 2 ouders op het plein, samen met ambulante personeelsleden, om het
buitenspelen van onze leerlingen te begeleiden. Helaas heeft 1 van onze vaste krachten te kennen gegeven te
willen stoppen met deze taak in verband met het vinden van een nieuwe baan.
Wij zijn nu op zoek naar een nieuwe kracht die ons wil komen helpen. We zoeken hulp op dinsdag en vrijdag.
Graag zetten we hier een (vrijwilligers)vergoeding tegenover. Wanneer u samen met ons een uur kunt
surveilleren op het schoolplein, staat daar een vergoeding van €6,50 per keer voor. We hebben uw hulp nodig van
11:30 – 12:30.
Heeft u interesse dan kunt u dit melden bij Maartje de Wit, m.dewit@kpoa.nl. We horen graag van u!

Bericht van Stichting beheer Oudergelden (SBO)
Geachte ouders/verzorgers,
Zoals ieder jaar zal de stichting beheer oudergelden de oudergelden incasseren. Dit wordt gedaan op maandag 29
oktober 2018. Als Kenmerk zullen wij meegeven: ouderbijdrage DOK 12 ovv naam van het kind.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
Groet Stichting beheer oudergelden DOK 12

Hulp gezocht voor het organiseren van schoolsportoernooien met Meester Luuk
Meester Luuk wil graag, met behulp van een ouder, de buitenschoolse sporttoernooien gaan organiseren. Het
betreft bijvoorbeeld het schoolvoetbaltoernooi wat Amersfoort-breed wordt georganiseerd. Hij wil graag op
school met de kinderen oefenen en kan contact onderhouden met de organiserende sportvereniging, maar hij
heeft hulp nodig bij de communicatie, het indelen van teams, het vinden van coachende ouders etc. Vind u het
leuk om hem komend schooljaar daarbij te helpen, dan kunt u dit bij hem melden via: lelschot@sro.nl.

Ander nieuws
Help mee met Sint Maarten
Ieder jaar wordt er vanaf ICOON Vathorst en het kerkplein in Hooglanderveen een lampionoptocht gehouden met
SintMaarten. Ook dit jaar weer, waarna een korte lampionviering volgt en daarna kunnen alle kinderen langs de
deuren! Wij zijn op zoek naar ouders die mee kunnen helpen bij de begeleiding van de lampionoptochten. Deze
starten zondag 11 november om 18.00 uur. Doe je mee? Laat het weten via lokaalteam@stjoseph-olva.nl. Je krijgt
dan alle informatie.

Nieuws van SKA en ABC Vathorst midden
In de flyers in de bijlagen van deze nieuwsbrief vindt u allerlei leuke activiteiten voor uw kinderen in de wijk.

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Telefoon 033-3010077
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dok12@kpoa.nl
www.dok12.com
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Bepaal je eigen koers

