Nieuwsbrief
19 oktober 2018

Kind op Maandag
Waar gaan onze Bijbelverhalen de
komende week over?
Week 42/43: 15/10-26/10 Hoe kun je
dat nou doen?
Exodus 32: 1-20 en Exodus 34

Activiteit:

Voor:

Datum:

Voorleeswedstrijd

Groep 1 t/m 8

18-10

English Day

Groep 1 t/m 8

19-10

Herfstvakantie

Groep 1 t/m 8

19-10/ 28-10

Koffie inloop

ouders

29-10

Thema opening

Alle kinderen

31-10

Voorstelling

Groep 1 t/m 4

6-11

Lampionnenshow

Groep 1 t/m 8

8-11

Herinnering
Denkt u nog even aan het inleveren van de
formulieren toestemming voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw kind(eren) en het
toedienen van medicatie?
Graag zo snel mogelijk
inleveren.
Alvast bedankt!
Thema ‘Iedereen is
bijzonder’
Woensdag na de
herfstvakantie starten we
met een nieuw thema. Het
thema heet ‘Iedereen is
bijzonder’. Ook de inhoud van de kiekkast op het
leerplein zullen we gedurende dit project
aanpassen aan het thema.
Plusklas
Na de herfstvakantie start de plusklas op
dinsdagmiddag. Wanneer uw kind hiervoor in
aanmerking komt dan zal de leerkracht van uw
zoon of dochter contact met u opnemen om te
overleggen en uw toestemming te vragen.

Sint-Maarten
Lampionnen
maken
Op maandagmiddag
29 oktober en 5 november gaan we lampionnen
maken voor Sint-Maarten. Wie wil ons hierbij
helpen? Graag opgeven bij de leerkracht van uw
kind. Eén van de lampionnen is van hout en
hiervoor gaan de kinderen figuurzagen. Is er
misschien een vader of een opa die hier handig in
is en tijd heeft om te helpen?
Donderdag 8 november houden wij weer onze
jaarlijkse lampionnenshow. Zet deze alvast in
uw agenda.
Dammen
Het damseizoen is weer begonnen. Jacco keizer
wil graag op onze school damlessen gaan geven.
We willen dit na de
herfstvakantie weer
op te starten. (1
november) De
lessen worden elke
donderdagmiddag
van 14.00 tot 15.00
gegeven. Kinderen kunnen zich opgeven bij de
leerkracht.
Voorleeskampioen
Donderdagochtend hielden we
onze jaarlijkse
voorleeskampioenschappen. Uit
alle groepen deden er kinderen
mee. Na het juryberaad werd
Rozanne als nieuwe
voorleeskampioen gekozen!
Voorstelling groep 1 t/m 4
Op dinsdagmiddag 6 november hebben de
groepen 1 t/m 4 een voorstelling in Smilde. Wie
wil er met ons meerijden? Opgeven kan bij juf
Linda, meester Martijn of juf Inge. Er hangt een
intekenlijst bij groep 1/2.
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Pioenrozen actie
Bijna al het geld van de pioenrozenactie is binnen.
Wat hebben de kinderen weer hun best gedaan
om alles te verkopen! Dank je wel allemaal!
Heeft u thuis nog geld liggen, wilt u dat dan
meegeven naar school? Alvast hartelijk dank!
Reminder start schooldag
De herfstvakantie komt er weer aan. Vanaf
maandag 29 oktober worden alleen nog de
kinderen van groep 1/2
door hun ouders naar
binnen gebracht. De
kinderen van groep 5-8
spelen op het plein en
mogen met hun tas naar
binnen als de bel gaat.
Vanaf 8:15 is er toezicht op
het plein. Om 8:30 starten
we met de lessen.

English Day
De dag begon met het schoollied en een gebed in
het Engels. Vóór de pauze hebben de kinderen
allerlei lekkere hapjes gemaakt voor de high tea.
Gelukkig waren er ouders van de OR die sommige
hapjes Na de pauze van 10:15 hebben de
kinderen een toneelstuk gerepeteerd. Alle
toneelstukken zijn gebaseerd op een Engels
(prenten-)boek. Om 11:50 uur was het natuurlijk
tijd om samen te genieten van de heerlijke hapjes
tijdens de High Tea. Hierbij alvast een fotocollage
van de Engelse morgen.

De kinderen van groep 3/4 kunnen óf buiten op
het schoolplein spelen óf lezen met hun ouder of
verzorger tot halfnegen.
Open dag
Het was een gezellige
open dag waarbij
nieuwe families en al
bekende families op
school en bij de opvang
zijn komen kijken! Altijd
fijn zoveel
belangstelling.
Kent u gezinnen die
graag meer willen
weten over de school of
de opvang dan zijn zij
natuurlijk ook buiten de
open dag van harte
welkom!

Herfstvakantie
De herfstvakantie is van 19 t/m 28 oktober.
Maandag 29 oktober gaat de school weer
beginnen. Er is dan ook de mogelijkheid om
koffie/thee te drinken bij de koffie inloop.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal
verschijnen op 15 november
2018
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