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Studiedag
Let op: maandag na de herfstvakantie zijn alle
kinderen vrij!
Op maandag 21 oktober hebben de leerkrachten
studiedag. De school is dan gesloten.

Jarig!

We feliciteren:
Hulp bij pleinwacht tussen de middag.
We zijn nog steeds dringend op zoek naar ouders,
opa’s, oma’s of andere volwassenen die pleinwacht
willen lopen. Wilt u zich niet meteen vastleggen
voor een heel schooljaar, dan kunt u zich ook
opgeven voor een bepaalde periode. Heeft u thuis
nog kleine kinderen? U mag deze gewoon
meenemen. Er is met grote meerderheid gekozen
voor continurooster, maar ook dit kunnen we niet
zonder uw hulp. Opgeven kan bij juf Maike of juf
Petra.
Kinderboekenweek
Afgelopen vrijdag hebben we met de hele school
gewerkt aan een koffertjescircuit binnen het thema
reizen. Dit is het thema van de Kinderboekenweek
en de culturele week. In groepjes, waarbij de
kinderen gemixt zaten van groep 1 tot en met
groep 8, zijn ze aan het werk gegaan met allerlei
opdrachten binnen dit thema. Zo hebben ze onder
andere een voertuig geknutseld, bingo gespeeld en
allerlei puzzels gemaakt. Het was leuk om te zien
hoe alle kinderen samen fanatiek met deze
opdrachten bezig waren.
Verder zijn we in alle groepen al anderhalve week
thematisch bezig om verschillende onderwerpen
uit allerlei landen uit te werken. We hebben dit
gepresenteerd tijdens een tentoonstelling op
school. We hopen dat u hiervan genoten heeft.

20 oktober: Alim groep 3-4
21 oktober: Maher groep 5-6
21 oktober: Kayra groep 5-6
25 oktober: Faruk groep 8
29 oktober: Enes groep 5-6
30 oktober: Jasmijn groep 7
30 oktober: Jakub groep 7
31 oktober: Mira groep 3-4

Kalender
11 oktober: voorleeswedstrijd
14 oktober t/m 18 oktober: herfstvakantie
21 oktober: studiedag, alle leerlingen vrij
23 oktober: luizenpluizen
23 oktober: koffieochtend
De week van 28 oktober: verkeersweek:
zichtbaarheid
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 31
oktober 2019

