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Beste ouders/verzorgers,
Als we nu naar buiten kijken, is het toch echt geen zomer meer. We hebben er lang
van mogen genieten. En nu…gaan we van de herfst genieten. De ouders hebben
de vitrines veranderd naar het nieuwe seizoen, de kleutergroep zit ook volop in de
herfst.
Alle kinderen hebben de afgelopen weken weer gewerkt aan hun leerdoelen, voor
de een is het meer oefenen met lezen en de ander wil minstens 50 sommen per dag
maken.
Over dit begin van het schooljaar en over hoe dat thuis is ervaren, willen we
voortgangsgesprekken voeren. Net als andere jaren. In de gang liggen vanaf 8
oktober de inschrijflijsten. Wilt u zsm uzelf inschrijven?

Ter herinnering:
Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie (incl.
Koningsdag)
Hemelvaartsdag + vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

20-okt
22-dec
23-feb

28-okt
6-jan
3-mrt
22-apr

23-apr
30-mei
10- jun
13-jul

5-mei
31-mei
11-jun
25-aug

Na Pinksteren is er, net als dit jaar, een vrije dag. Dus 11 juni is een studiedag.
Daarnaast is er op 24 september, 3 oktober en 19 april een studiedag gepland. Op
deze dagen zijn de kinderen vrij.

Kinderboekenweek 2018

Op 4 oktober a.s start de Nationale Kinderboekenweek 2018. Het thema is ‘kom
erbij’, over vriendschap!
Natuurlijk besteden wij hier flink aandacht aan. Lezen is immers de basis tot kennis
verkrijgen. We openen met alle kinderen samen en in ieder klas wordt er in deze
periode aandacht besteed aan het thema.
Op vrijdag 12 oktober willen we, net als andere jaren, een boekenmarkt houden.
Kinderen mogen boeken meenemen die ze willen verkopen voor 50 cent, een strip
voor 10 cent.
En ze mogen van anderen weer kopen.
De ervaring leert dat kinderen sneller een boek leuk vinden wanneer ze van andere
kinderen horen hoe gaaf het is!
Dus: vrijdag 12 oktober, klein beetje geld mee en boeken of strips die verkocht
mogen worden.
Daarna sluiten we af met het lied en de dans van de Kinderboekenweek. Hierbij
nodigen we u als ouder/verzorger uit, om dit gezellige feestje te bekijken.
Dit zal zijn om 14.00 uur, bij goed weer op t plein, anders in de gymzaal.

Workshops
Afgelopen vrijdag is de presentatie van de eerste workshopronde geweest. En wat
geweldig dat er zoveel ouders kwamen kijken! De kinderen hebben enthousiast alles
laten zien. En op de site komt binnenkort een gaaf filmpje, gemaakt door Karin van
Gogh en de kinderen van de workshop ‘libdub’.
Andere kinderen hebben vast de afgelopen week goed geslapen op een eigen
gemaakt versierd kussensloop met Anita ten Dolle.
Ook werden megabellen geblazen, werden lanceringen gedaan met zelfgemaakte
raketten, en werd er rust in jezelf ervaren met kinderyoga. Al met al een succes!

Komende 4 weken zijn de volgende workshops aangeboden en inmiddels gekozen:
-

Gutsen in linoleum en drukwerk. (kent u het nog? )
Creatief met pompoenen
Creatief met wilgentenen
Toneel
Koken

Om te noteren:
Wat, wanneer
Studiedag, 3 oktober
Start KBW, 4 oktober
Inschrijven
voortgangsgesprekken,
vanaf 8 oktober
Boekenmarkt, 12 oktober
Afsluiting
KBW, 12 oktober
Voortgangsgesprekken,
Van 15-19 okt, op
afspraak
Afsluiting workshopronde 2 ,
19 oktober, 13.00-14.00
uur

Waar

Wie
Alle leerlingen vrij!

Op school
Op school, op de gele
tafels liggen de lijsten

Alle leerlingen
Alle ouders/verzorgers

Op school
Op t plein/ in de gymzaal

Leerlingen groep 3-8
Alle ouders/verzorgers,
leerlingen
Alle ouders/verzorgers

Bij de groepsleerkracht

Op school

Alle ouders/verzorgers en
leerlingen groep 3-8
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