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Opening Kinderboekenweek 2019 

Woensdag heeft iedere klas de Kinderboekenweek geopend 
met het pyjama-lees-feest in de klas. Het was een groot 
succes! Bijna alle kinderen waren in mooie pyjama’s, hadden 
dekentjes, kussentjes en knuffels bij zich en hebben het eerste 
half uur van de dag uit hun favoriete leesboek gelezen. 
Komende week besteden alle klassen aandacht aan het thema 
Reis mee en aan verschillende leesactiviteiten.  
 
 
 
 
 

Zwemmen groep 4 en 5 
Als uw kind in het diepe bad zwemt (badje 4 en 5)  dan moet hij/ zij elke woensdag met 

kleren zwemmen. 
 
Educatieve tuin groep 1 en 2 

Vorige week donderdag zijn groep 1 en 

2 naar de educatieve tuin geweest. We 

hebben hier de les ‘kleine beestjes’ 

gevolgd. De kinderen zijn op zoek 

gegaan naar kleine beestjes in de tuin. 

Ondanks de regen hebben de leerlingen 

onder andere wormen, duizendpoten en 

pissebedden gevonden. In de tuin op het schoolplein hebben wij 

nog verder gezocht naar beestjes. De kinderen hebben er erg 

van genoten! 

 
Ouderkamer 

Belangrijke data:  
 
Dinsdag 8 oktober om 13.00 uur 
Start cursus: Samen Gezond en Sterk 
Naast de Nederlandse taalcursus op onze school 
bieden wij ook een gezondheidscursus in 
samenwerking met Project Hannah van de gemeente. 

In deze cursus leert u in 10 tot 15 weken alles over zorgverlening in Nederland, eerste hulp 
bij kinderen, het voorkomen, de vroeg opsporing en de behandeling van kanker. De cursus 
wordt gegeven door de Voorlichters Gezondheid in samenwerking met  Dr.J.H. van Dam, 
oncologish chirurg in De Havenpolikliniek en het IJsseland ziekenhuis. Aan het einde van 



 
 

 
 
 
 

deze cursus krijgen alle cursisten een certificaat. Schrijf je snel in want vol=vol. Aanmelden 
kan via juf Fatma. 
 
Woensdag 9 oktober om 12.00 uur: Voorleesactiviteit in onze Speel-o-Theek (1e 

verdieping naast het muzieklokaal) voor de kinderen van 0-6 jaar. We sluiten deze middag 
af met een leuke/gezonde workshop.  
 
Voor meer informatie kunt bij Fatma terecht. 
 

Kalendermaand: Oktober 

vr  4  

za 5  

zo  6  

ma  7 Cultuurtraject groep ½ op school 

di  8 13.00 Start oudercursus Samen Gezond en Sterk 

wo  9 Training leerlingmediatoren 2 
Geen gym 
Start naschoolse activiteit: Mozakoor 12.00 – 13.00 uur 
12.00 uur Voorleesactiviteit Speel-o-Theek 

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 Start van de herfstvakantie tot en met zondag 27 oktober 

   

ma 28 Studiedag, alle leerlingen vrij 

di  29 Roostervrije dag, alle leerlingen vrij 

wo  30 13.30 uur Zwemtoernooi groep 5 t/m 8, Sportcentrum West 

do  31  

 



 
 

 
 
 
 

 


