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Team.
We zijn blij dat we mogen melden dat juf Dafne, onze onderwijsassistente, is bevallen van een
dochter, Fenne Emma. Moeder en dochter maken het goed. Wij wensen juf Dafne en haar gezin
alle geluk en Gods zegen voor de toekomst.
Privacy.
De wet bescherming persoonsgegevens maakt dat we niet alles wat het team betreft op kunnen
nemen in deze (openbare) nieuwbrief.
Rooster verhalen en lied van de week:
De week van 15 oktober
Onderbouw:
Bovenbouw:
Ex. 36:8-38 Bouw Tabernakel
Numeri 11:4-35 De kwakkels
Ex. 40:1-38 De tabernakel is klaar
Numeri 12 Mirjams zonde en straf
Num. 11:4-33 Kwakkels
Numeri 17 De staf van Aäron
De week van 22 oktober
Onderbouw:
Bovenbouw:
e
Num. 13-14:35 Verspieders, 1 keer
Num. 13:1-14:38 De verspieders
Num. 20:2-13+ Deut. 34:1-12 Mozes’ fout en
Num. 20:1-13+ Mozes en Aärons zonde
afscheid
Num. 20:22-29 (dood Mirjam)
Vrij verhaal
Num. 21:4-9 De koperen slang

Wijzigen mailadres.
De TamTam, maar ook alle andere schriftelijke informatie, wordt verzonden vanuit ons
administratieprogramma ParnasSys, het is dus van belang dat daarin de juiste mailadressen zijn
opgenomen. Mochten er zich wijzigingen voordoen in uw persoonsgegevens (met name
mailadressen en telefoonnummers) wilt u dit dan doorgeven aan school? Dit kan via ons mailadres:
grondtoon.hloc@cpov.nl
Laatste oproep: Overblijfkracht gevraagd.
In een eerdere TamTam hebben we een oproep gedaan voor een overblijfkracht. Doordat enkele
leden van het overblijfteam hebben besloten te stoppen, is er behoefte aan uitbreiding. Mocht u
iemand kennen (en dat hoeft niet per definitie een ouder van schoolt te zijn), wilt u dan contact
opnemen? Alvast dank.
Welkom.
Nerea is gestart in groep 1. We wensen haar een heel fijne schooltijd op De Grondtoon toe.

Klacht
Onlangs ontvingen we onderstaande mail:
Elke dinsdag breng ik mijn dochter 's ochtends naar haar opa en oma aan de Schubertweg. Als ik
rond 8.20/8.25 weer mijn weg vervolg (van de Schubertweg richting Grondtoon), stuit ik elke
week weer op asociaal en gevaarlijk parkeergedrag. Moeders/vaders die hun auto plotseling
stilzetten op de weg om hun kinderen snel uit de auto te laten, waardoor ik op de rem moet en er
vaak ook niet langs kan of langs wordt gelaten. Van de situatie maken vervolgens andere kinderen
te voet en op de fiets gebruik, door tussen de auto's door te schieten. Levensgevaarlijk!
Ik neem aan dat jullie een protocol hebben voor het naar school brengen van jullie leerlingen en
dat het parkeren op een officiële parkeerplek daar onderdeel van is. De situatie is gevaarlijk en
het levert ergernis op voor de buurt. Ouders erop aanspreken heeft geen zin, ik heb al meerdere
malen een behoorlijk bijzondere reactie gehad.
Mijn vraag aan u is of u dit op kan pakken of weer eens aandacht wil besteden aan de
verkeersveiligheid bij en om uw school.
Laten we er met elkaar voor zorgen dat wij het goede voorbeeld geven aan onze kinderen, zodat
er zo min mogelijk overlast voor buurtbewoners ontstaat. Dank vast!
Start BSO.
Na de herfstvakantie starten we in samenwerking met Kwink en De Schakel met naschoolse
opvang. Op maandag, dinsdag en donderdag vindt de naschoolse opvang plaats in de WWW.
Hiervoor zullen wat aanpassingen aan de ruimte gerealiseerd worden. De ouders van de
betreffende kinderen hebben inmiddels bericht ontvangen van Kwink.
Opening Kinderboekenweek.
Vorige week woensdag werd de Kinderboekenweek
feestelijk geopend. Leerlingen van groep 8 hadden een
dans ingestudeerd op het Kinderboekenweeklied ‘Kom er
bij’. Daarna werd de Kinderboekenweek geopend door
het doorknippen van een lint. Hierna gingen alle groepen
over de rode loper, met het voor hen gekochte boek,
naar hun lokaal. Deze week wordt er veel gelezen!
Sparen voor de schoolbieb.
Ter herinnering: Tijdens de Kinderboekenweek, die gehouden wordt van 3 t/m 14 oktober, kunnen
ouders kinderboeken kopen bij een Bruna winkel. U kunt dan de kassabon inleveren op school. Wij
verzamelen deze en mogen dan voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken bij de
Bruna. We mochten van u al kassabonnen ontvangen. Alvast (namens de kinderen): hartelijk
bedankt.
Algemeen spreekuur Centrum Jeugd en Gezin in de Twyn
Namens Centrum voor Jeugd en Gezin:
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Veenendaal is er voor ouders/opvoeders, kinderen,
jongeren (tot 18 jaar) en professionals in Veenendaal. Je kunt bij ons terecht voor alle vragen
rondom opgroeien of opvoeden. Sinds augustus 2018 is het CJG gestart met vaste inlooptijden.
Elke werkdag ben je welkom tijdens de inloop van 09.00 tot 12.00 uur in de Twyn (spreekkamer
A, 1e verdieping), Verlaat 20e. Tijdens deze inloop is een professional van het CJG aanwezig om
meteen met je mee te denken over jouw vraag of aanmelding. We luisteren en komen samen met
jou tot een goed antwoord of een passende oplossing. Een afspraak maken is niet nodig!
Spreekuur op de Grondtoon door contactpersoon Centrum voor Jeugd en Gezin:
Vanuit het wijkjeugdteam West-Zuidwest is Mw. Nynke de Boer voor onze school contactpersoon
van het CJG.

We zijn blij dat zij op de Grondtoon op woensdagochtend van 08.30u – ca. 09.00u (eens in de 14
dagen ) spreekuur houdt in een kantoortje bij de hoofdingang.
Zij zal aanwezig zijn in 2018 op woensdag 17 en 31 oktober, 14 en 28 november en 12 december.
U kunt bij haar terecht met al uw vragen betreffende uw kind(eren) over bv. Vrienden maken,
pesten, groeien en gezondheid, leren en spelen, computeren en tv-kijken. Loop gerust eens binnen
om even kennis te maken, stel een korte vraag of maak een afspraak met Nynke.
Meer informatie over het CJG en het actuele groepsaanbod kunt u vinden op de website:
www.cjgveenendaal.nl
Belangrijke data:
Maandag 15 oktober: startgesprekken
Woensdag 17 oktober: herfstwandeling voor de groepen 1 en 2
Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober: herfstvakantie
De volgende TamTam mag u rond 2 november verwachten.
Met vriendelijke groet, ook namens de collega’s.
Stef Baars.

