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Talentklassen 

Wist u dat 5 leerlingen uit groep 8 zich hebben aangemeld bij de Talentklassen? Zij gaan 

30 woensdagmiddagen een programma volgen op het Erasmiaans Gymnasium, 

Melanchthon Schiebroek en Marnixgymnasium. Zij krijgen lessen aangeboden voor 

getalenteerde leerlingen, hun ouders volgen bijeenkomsten Ouderbetrokkenheid. Ook 

worden er culturele activiteiten georganiseerd. Wij wensen deze leerlingen veel succes! 

Kosteloos materiaal verzamelen. 

Wij zijn voor iedere klas op zoek naar lege verpakkingen om mee te knutselen. Bijvoorbeeld 

melkpakken, rijstpakken, eierdozen etc. Als u thuis een lege verpakking heeft, zou u deze 

dan mee willen geven naar school zodat wij ze kunnen gebruiken.  

Nieuws uit groep 3 

Het is hard werken in groep 3. We zijn nog maar 4 

weken op school, maar kennen al heel veel letters. 

We zijn zelfs al aan het oefenen om een echt 

leesboek te lezen. Alle cijfers hebben we al leren 

schrijven. Met rekenen oefenen we veel op de 

getallenlijn en leren we cijfers te splitsen. Soms 

krijgen we aap en tijger op bezoek. Zij helpen ons met 

de lessen van De vreedzame school. We hebben 

klassenregels  gemaakt over hoe we het graag willen hebben in de klas.  Afspraken zoals: 

hoe kunnen we elkaar helpen, iedereen hoort er bij in groep 3 en we zijn aardig voor elkaar. 

Natuurlijk hebben we soms ook tijd om te spelen en leuke dingen met elkaar te doen. Komt 

u een keertje kijken en luisteren hoe goed we al kunnen lezen? 

Naschoolse activiteit: Mozakoor (muzieklokaal) 

Alle kinderen die zich hebben opgegeven voor het Mozakoor mogen meedoen dit 

schooljaar  We starten op woensdag 9 oktober. We beginnen elke woensdag meteen om 

12.00 uur met eerst even samen lunchen en daarna gaan we lekker zingen en swingen!!! 

Ouderkamer 
Belangrijke data: 
Dinsdag 15 oktober 2019: zorgochtend van 8.45 uur 
tot 9.45 uur.  

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Kinderboekenweek 2019 

Op woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek met het 

thema: Reis mee! Gedurende de Kinderboekenweek worden 

er diverse activiteiten georganiseerd binnen onze school die 

te maken hebben met het thema, maar die ook zeker te 

maken hebben met de leesbevordering op onze school. 

Daarom starten we op woensdag 2 oktober met het 

Pyjama-lees-feest! Alle kinderen krijgen vandaag een 

uitnodiging mee naar huis en mogen dus op woensdag 2 

oktober in pyjama naar school komen. Vergeet natuurlijk ook 

je favoriete boek niet mee te nemen deze ochtend!  

 

Kalendermaand: September 

do 26 Groep ½ naar de schooltuin 

vr 27  

za 28  

zo 29  

ma 30  

  
Oktober 

di 1  

wo  2 Start van de Kinderboekenweek 
Pyjama-lees-feest in de klas 

do  3  

vr  4  

za 5  

zo  6  

ma  7 Cultuurtraject groep ½ op school 

di  8  

wo  9 Training leerlingmediatoren 2 
Geen gym 
Start naschoolse activiteit: Mozakoor 12.00 – 13.00 uur 

do  10  

vr 11 Afsluiting welkomweken en de Kinderboekenweek  

za 12  

zo  13  

ma  14  

di  15 Zorgochtend ouderkamer 8.45 uur – 9.45 uur  

wo  16 Training leerlingmediatoren 3 
Geen gym 

do  17  

vr  18 15.00 uur uitreiking diploma’s leerlingmediatoren  

za  19  

 



 

 

 
 
 
 

 


