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Terugblikken
Op maandag 14 september organiseerde de ouderraad samen met het team de Schoorse sportdag. Er
waren veel sportieve activiteiten. Vanwege het slechte weer vonden alle activiteiten plaats in en rond de
gymzaal. Het was een leuke sportieve dag, met dank aan de ouderraad.
Afgelopen weken vonden de informatie-avonden en oudergesprekken plaats. De info-avonden werden
goed bezocht en we hopen dat u door de informatie een betere kijk hebt gekregen wat er in de klas van uw
kind gebeurt.
Woensdag 30 september heeft er één team van De Tunnel meegedaan met het schoolvoetbaltoernooi in
Heinkenszand. Het team bestaande uit: Max, Kristy, Faye, Kristy, Mischa, Duncan, Lars en Iris was
ingedeeld in de poule jongens groep 7/8. Ondanks dat de tegenstanders vaak twee koppen groter waren
werd er toch één wedstrijd gewonnen. Er werd door het team van De Tunnel sportief gespeeld en het was
fijn dat er zoveel supporters voor hen waren.

Schoolfotograaf
Maandag 5 oktober vertrekken we om half 9 vanaf school naar Wemeldinge om daar de schoolfoto’s te
laten maken. Er worden individuele foto’s, een groepsfoto en broers/zussenfoto’s gemaakt.

Kinderboekenweek
Maandag 5 oktober starten we met de kinderboekenweek. Het thema van de kinderboekenweek dit jaar is
“Raar, maar waar!”. We besteden tijdens de kinderboekenweek veel extra aandacht aan lezen, voorlezen
en verhalen schrijven. Ook hebben we verschillende activiteiten die met het thema van de
kinderboekenweek te maken hebben. 15 oktober sluiten we de kinderboekenweek af met een
gezamenlijke viering.

I-pads
We streven ernaar dat alle leerlingen ongeveer 20 minuten per dag werken op de i-pad. We gebruiken
daarbij vooral Gynzy kids, Rekentuin en Taalzee. Als kinderen hiermee thuis ook willen oefenen kan dit. Ze
hebben daarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Als kinderen dit niet zelf weten, kunt u deze
opvragen bij de leerkracht van uw kind.

Nieuws van de Ouderraad
Ook dit jaar hebben we op de Schoorse Herfstmarkt oliebollen gebakken. Het was opnieuw een succes. De
opbrengst is op dit moment nog niet bekend. Alle kopers hartelijk dank.
Ook deden we bij de kraam aan schatgraven. Een grote container vol met cadeautjes sprak voor heel veel
kinderen tot de verbeelding. De opbrengst zal worden gebruikt voor de leerlingen.
Graag bedanken we iedereen die ons in de voorbereiding en op de dag zelf heeft geholpen.

Voorlichting Voortgezet onderwijs
Dinsdag 17 november is er een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs voor de ouders van de
leerlingen van groep 8. Deze avond wordt gehouden op de Moolhoek in Kapelle.
Voorlichters van het Pontes (Goese Lyceum), het Ostrea Lyceum en Edu Delta komen deze avond vertellen
over hun school. Een definitief programma en de aanvangstijden ontvangt u een week voor de
bovengenoemde datum.

Gymles voor groep 1 en 2
De leerlingen van groep 1 en 2 gaan vanaf donderdag 5 november (donderdag na de herfstvakantie) weer
sporten in de gymzaal. Wilt u vanaf deze datum uw zoon/dochter naar de gymzaal brengen? Als u uw kind
om 8.20 uur brengt, kunnen we om 8.30 uur starten met de gymles. Gewenste kleding: shirt met korte
mouw, “gym”-broekje en gymschoenen die niet buiten gedragen worden.

Ouderhulp
In verband met het stoppen van timmermoeder Erica, zijn we dringend op zoek naar een nieuwe
timmermoeder/vader/opa/oma. De bedoeling is dat de vrijwilliger één maal per week een uurtje timmert
met twee kinderen. De tijd kan in overleg met één van de juffen worden besproken. Omdat alle leerlingen
dit erg leuk vinden, streven we ernaar dat iedereen een keer aan de beurt komt.

Website
Onze website is te vinden op www.obsdetunnel.nl
We doen ons best om regelmatig activiteiten met foto’s en tekst hierin te plaatsen. Alle belangrijke
documenten, zoals de schoolgids en de nieuwsbrief kunt u ook terugvinden.

Inloopkwartier
Het eerstvolgende inloopkwartier is dit schooljaar op dinsdag 6 oktober. Het inloopkwartier is voor de
leerlingen van groep 3 t/m 8 en hun ouders van 8.15 tot 8.30 uur. De juffen zorgen dat er werk ligt op de
tafels van de leerlingen, zodat u een beeld krijgt wat uw kind de afgelopen weken heeft gedaan. Op
donderdag 19 november is het volgende inloopkwartier.

Unicef
Dit schooljaar wordt er iedere maandag gespaard voor Unicef. Uw kind mag een klein bedrag meebrengen.
Dit gaat in de grote Unicef-collectebus. De opbrengst van september was € 54,30.

Recycling
U kunt ons helpen met het inzamelen van lege printercartridges (via uw werk?) en batterijen. Voor al deze
zaken geldt: Goed voor het milieu en goed voor onze school! In de groene doos (in de hal van de school)
kunt u uw lege cartridges en oude mobieltjes kwijt.
Onlangs werd gevraagd wat er gebeurt met de opbrengst van de ingezamelde cartridges, telefoons en
batterijen. Dat het erg lang duurt voordat er een bedrag bij elkaar is gespaard, mag logisch zijn. Wel zijn er
in de afgelopen tijd gezelschapsspelletjes aangeschaft voor alle groepen.

Schoolvakanties schooljaar 2015-2016
Dit schooljaar zijn de vrije weken als volgt gepland:
Herfstvakantie 26-10 t/m 30-10
Kerstvakantie 21-12 t/m 01-01

Tot zover deze nieuwsbrief.
Agenda
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt
05-10 start kinderboekenweek
u altijd bellen (graag na schooltijd)05-10
of Schoolfotograaf
06-10 Inloopkwartier
mailen.

15-10 Afsluiting Kinderboekenweek
26-10 Start herfstvakantie
09-11 Start verkeersweek

Voorjaarsvakantie 22-02 t/m 26-02
Paasweekend 25-03 t/m 28-03
Meivakantie 25-04 t/m 06-05
2e Pinksterdag 16-05
Zomervakantie 25-07 t/m 02-09

