
 
Agenda:   
30 september Start Kinderboekenweek 
30 september Meet & Greet (groepen 7 en 8) 
6 oktober English Presentation 
12-16 oktober Herfstvakantie 
19 oktober Studiedag 

 
Geachte ouders en verzorgers, 

 

 
 
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 met als thema “en toen?” gaan we terug in de tijd. In 
alle groepen besteden we aandacht aan de Kinderboekenweek. Dit doen we door veel 
voor te lezen, kennis te maken met nieuwe boeken en door over het onderwerp te werken 
in de klas. Boeken brengen de geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger 
tastbaar wordt. Je kunt spannende verhalen over ridders lezen, je verplaatsen in 
oorlogstijd of je komt van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig 
om andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden van toen door het lezen van deze 

boeken. 
 
Voorleeswedstrijd 
Kun je goed voorlezen? Of heb je een favoriet boek waaruit je graag 
leest? Dan kun je meedoen aan de voorleeswedstrijd. Dit organiseren 
we jaarlijks met de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De winnaar mag 
later in het jaar de school vertegenwoordigen tijdens de regionale 
voorleeswedstrijd in de bibliotheek. Heb je er al zin in? Geef je dan op 

bij je juf of meester. 
  
Spaar bij Bruna voor gratis kinderboeken voor de schoolbieb 
Beste ouders dit jaar willen wij als Augustinusschool meedoen aan de actie sparen voor de 
schoolbieb van Bruna. 
Door tijdens de Kinderboekenweek kassabonnen van gekochte kinderboeken in te leveren 
kan de school sparen voor nieuwe boeken voor de schoolbieb. Voor elke kassabon die wij 
krijgen geeft Bruna ons 20% van het totale bedrag om te mogen besteden aan nieuwe 
boeken. Hieronder de regels om mee te kunnen doen: 
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• Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek (30 september t/m 11 oktober) een 
kinderboek bij een Bruna-winkel en leveren de kassabon in op school (dit kan t/m 
23 oktober). 

• Wij gaan vervolgens naar de Bruna om de bonnen in te leveren. 
• De Bruna-winkelmedewerker rekent uit hoeveel we hebben opgehaald en geeft 

school vervolgens een waardebon die wij kunnen besteden aan boeken voor onze 
schoolbieb. 

Hopelijk helpen jullie ons allemaal om een mooi bedrag bij elkaar te sparen voor onze 
schoolbieb. 
 
Studenten op school  
De Augustinusschool is met trots al enige jaren een opleidingsschool en werkt samen met 
de Hogeschool Utrecht/Amersfoort. Het vak ‘leraar basisonderwijs’ bestaat uit een 
theoretische studie en een leertraject in de praktijk. Er zijn studies die in deel- en voltijd 
worden gedaan aan de Pabo of de Academische Pabo (ALPO). Wij vinden het belangrijk dat 
de studenten bij ons op school het vak kunnen leren en zij helpen ons en de kinderen in de 
groepen.  
 
U heeft het misschien al gemerkt; er zijn inmiddels drie studenten met veel enthousiasme 
begonnen aan hun stage. Dit zijn: Ilse Dekkers bij juf Sharon in groep 4, Vera Koppenrade 
bij juf Sjoukje en juf Mirelle in groep 4, Iris van der Linden bij juf Bo in groep 7b.    
 
Wij wensen alle studenten een fijne en leerzame tijd! 

 
 
Ventileren in alle groepen 
Alle scholen moeten onderzoeken hoe het met de ventilatie gesteld is in het 
schoolgebouw. Ook wij hebben dit laten uitvoeren. Hieruit is naar voren 
gekomen dat wanneer alle bovenramen tijdens de lessen open staan er 
voldoende ventilatie is in ieder leslokaal.  
Ook met een werkende verwarming kan het afkoelen in het klaslokaal. Wij 
vragen u om hier rekening mee te houden en de kleding van de kinderen 
hierop aan te passen. Geef eventueel een extra vestje mee. 
 
Groepsouders 
 
Groep 1-2 a Daphne Bode 

Laura Schipper 
Carolina Heemskerk 

Moeder van Milan 
Moeder van Milan 
Moeder van Ceder 

Groep 1-2b Marieke Jansen Moeder van Iain 
Groep 1-2c Ellen van ’t Klooster 

Sandra Koster 
Moeder van Jurgen 
Moeder van Liv 

Groep 3 Patricia Langhorst 
Melanie van Oploo 

Moeder van Annika en Alexander 
Moeder van Teun 

Groep 4  Stephanie Philips 
Nicky van Altena 

Moeder van Floortje 
Moeder van Riley 

Groep 5 Linda van Kampen 
Charina Roijter 

Moeder van Sven 
Moeder van Reza 

Groep 6 Melanie van Oploo 
Jolanda Scheffers 

Moeder van Guus 
Moeder van Ryen 



Groep 7a Geen aanmeldingen  
Groep 7b Irma Kolk 

Michelle Jonkers 
Moeder van Sanne 
Moeder van Frédèrique 

Groep 8 Patricia Langhorst 
Tamara Posno 
Monique Casteleijn 

Moeder van Kirsten 
Moeder van Jamie 
Moeder van Thijmen 

 
 
 

Een woord van de ouderraad OR  
Het schooljaar is niet alleen gestart, de eerste 
vakantie staat alweer voor de deur. En 
langzaamaan vormt er zich een beeld van 
wat we hopen te verwachten. Afgelopen 
week heeft de OR haar eerste vergadering 
gehad.  Er is o.a. gesproken over een 
beslisboom; "blijft mijn kind met deze 
symptomen thuis?", we hebben het gehad 
over de (sport)evenementen en over het nut 
van de 'luizenpluis' en de krantenactie. Nut 
hebben de laatste twee zeker! 

Social distancing vinden de luizen niet leuk, maar we zouden graag willen controleren of 
de 1.5 meter samenleving echt de ondergang vormt voor de kleine kriebelbeestjes. 
Daarom willen we na de herfstvakantie een 'luizenpluis' doen. Vind je het leuk om te 
helpen of wil je niet dat een luizenouder jouw kind controleert, laat dit dan weten via 
Parro aan de leerkracht.  

Elke laatste vrijdag van de maand loopt een groep vrijwillige ouders de opbrengst binnen 
van het oud papier, wat in de wijk aan de weg wordt gezet. Dit levert voor school 
€8.000/€10.000 per jaar op. Dit geld wordt vervolgens besteed ten goede van de kinderen 
en hun plezier op school. Denk hierbij aan excursies, het schoolreisje en kamp. Maar ook 
aan grote festiviteiten als het grote circusfeest, de Leukedingendag. Ook de 
feestelijkheden in de maand december komen uit deze pot. Graag zou deze groep 
versterking willen. Dus eenieder die zichzelf twee uurtjes gunt om de leukste work out 
te doen, geef je op bij de leerkracht via Parro.   

Alvast een fijne herfstvakantie en tot naast het schoolplein! 

Namens de OR, Patricia Langhorst 

Medezeggenschapsraad (MR) 
Een afvaardiging van ouders en teamleden vormen de medezeggenschapsraad. Deze raad 
is een overleg- en adviesorgaan waarbinnen het team en de ouders/verzorgers ge-
zamenlijk medezeggenschap hebben over veranderingen en de gang van zaken binnen de 
school.  
Leden van de medezeggenschapsraad Augustinusschool: 
* Mirelle Egberts, lid namens het team en GMR-lid 
* Sjoukje Kolenbrander , lid namens het team en secretaris 
* Naziha Didouch, lid namens de ouders (kinderen in gr 4 en 6), voorzitter 
* Daphne Bode, lid namens de ouders (kinderen in gr 1/2a en 6) GMR-lid. 
 
Het jaarverslag van schooljaar 2019-2020 is te lezen op onze website. 



 
 
 
 
 
 


