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Afsluiting welkomweken
Op vrijdag 5 oktober sluiten we de welkomweken op een leuke manier af door
een bezoek te brengen aan Diergaarde Blijdorp. In de sfeer van ‘We horen bij
elkaar’, hebben we besloten dit met de hele school te doen. In de dierentuin
zullen we starten met een gezamenlijke activiteit. Hierna zullen de kinderen in
groepjes, onder begeleiding van een leerkracht of ouder, door de dierentuin
lopen. We gaan er met bussen naartoe. We vertrekken om 8.45 uur van
school en om 14.00 uur halen de bussen ons weer op. De lestijden zijn onveranderd, uw kind is
gewoon om 15.00 uur uit. Verder kunt uw kind ook gewoon fruit,
water en lunch meenemen. Het is niet toegestaan om snoep/chips
en geld mee te nemen. We zijn een hele dag erop uit, dus goede
schoenen en (waterdichte en warme) kleding zijn wel aan te raden.
We gaan er met elkaar een gezellige dag van maken!

Opening Kinderboekenweek
Op donderdag 4 oktober begint de Kinderboekenweek bij ons op school. Het thema van dit jaar
is vriendschap: Kom erbij! We zullen de Kinderboekenweek die dag gezamenlijk openen op het
plein met een liedje en een dansje! Ook zal de leesconsulent van onze school een stukje gaan
voorlezen. Het zou leuk zijn als u erbij bent. Verder in de week zullen er nog andere activiteiten
plaatsvinden in de school. Zo is er o.a. een teken- en verhalenwedstrijd, waarbij er zilveren en
gouden penselen en griffels te winnen zijn 
Wist u dat als u tijdens de Kinderboekenweek (3 t/m 14 oktober) een Nederlands
kinderboek van tenminste €10,- koopt in de winkel, u er gratis het
Kinderboekenweekgeschenk bij krijgt?!
De Eilandenruzie is het Kinderboekenweekgeschenk van 2018. Een fantastisch nieuw
avontuur met Rosa en Fico, de kinderen van de knotsgekke president Pablo Fernando van
Costa Banana. Geschreven door Jozua Douglas, met illustraties van Elly Hees.

Juf Sharon heeft een andere baan
Juf Sharon van der Straaten gaat onze school verlaten. Ze heeft een baan dichterbij huis
gevonden. Natuurlijk vinden wij het jammer dat zij vertrekt, maar wij gunnen haar deze nieuwe
uitdaging van harte. Juf Sharon stopt per 1 december met haar werkzaamheden bij ons op
school. De procedure rondom het zoeken naar een opvolg(st)er wordt gestart. Zodra de nieuwe
leerkracht bekend is, laten wij u dat zo spoedig mogelijk weten.
Een gezellige leeshoek
Groep 3 is op zoek naar materialen om onze leeshoek nog gezelliger
en knusser te maken. Hierbij kunt u denken aan kussens, een kleedje
voor op de grond of knuffels. Ook leuke posters van bijvoorbeeld
kinderboeken zijn welkom. Heeft u nog iets over? Wij zijn er erg blij
mee.

Boksles voor groep 6, 7 en 8
Tijdens de gymles op woensdag 26 september en woensdag 3 oktober krijgen de kinderen van
groep 6, 7 en 8 bokslessen. Deze lessen worden gegeven door iemand van een boksschool.
Schoolbibliotheek
Volgende week dinsdag, 2 oktober 2018, moeten de groepen 5-8 het boek van de
schoolbibliotheek weer inleveren zodat zij een nieuwe mogen kiezen. De groepen 1-4 nemen
hun schoolbibliotheekboek op donderdag 4 oktober 2018 weer mee.
Bij vernieling € 2,- en bij vermissing €5,- van een boek zullen er kosten in rekening gebracht
worden. Voor vragen kunt u bij Fatma of bij één van onze biebouders terecht.
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Bokslessen voor groep 6-8
Dierendag
08.30 uur gezamenlijke start Kinderboekenweek.
We gaan naar Blijdorp!!!!!

Alle leerlingen zijn vrij
Alle leerlingen zijn vrij
Start Herfstvakantie

