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In dit nummer o.a.:

Informatieavond groep 7/8
Kinderboekenweek 2 t/m 13 oktober

Vanochtend is de Kinderboekenweek 2019 geopend in
de centrale hal. Het thema “Reis mee” is uitgebreid
besproken en bezongen. In het speellokaal hebben
Sijmen, Luc, Yordin en Thomas hun alternatieve, al
dan niet duurzame, voertuigen geshowd.
De komende dagen staan in het teken van de
kinderboekenweek. Zie hiervoor de informatie van juf
Meta en juf Annemarie verderop in deze nieuwsbrief.
Ouders en leerlingen van groep 7/8 zijn door juf Sonja
uitgenodigd voor de informatieavond voortgezet
onderwijs op dinsdag 8 oktober. De avond begint
om 19.00 uur.
Vanaf week 46 (11 t/m 15 november) mogen we weer
van het Schoolfruit genieten. Deze actie duurt 20
weken. In de volgende nieuwsbrief hoort u hier meer
over.

schoolfruit
MR nieuws

DATA
8 okt:

info avond gr 7-8 V.O.

10 okt: sluiting KBW
14 t/m 18 okt: herfstvakantie
22 okt: studiemiddag team;Leerlingen
vanaf 12.00 uur vrij!

Op dinsdag 22 oktober heeft het team een studie/werk
middag. De leerlingen zijn deze middag vanaf 12.00 uur
vrij. Op vrijdag 11 oktober start om 12.00 uur
de herfstvakantie!

Nieuws van de MR
Tijdens de laatste MR vergadering van dinsdag 24 september, hebben we afscheid genomen van Bart
Weenink. Bart heeft zich meer dan 10 jaar als lid van de medezeggenschapsraad
ingezet voor onze school. De laatste jaren als voorzitter. We bedanken Bart van harte voor zijn grote
inzet en betrokkenheid!
De huidige MR bestaat uit een oudergeleding: Anouk Loef (voorzitter) en Arie Rietveld (secretaris) en
een personeelsgeleding: Luuk Gieles en Marjan van Dugteren. Marieke Spruijt is bij de meeste
vergaderingen aanwezig als adviserend lid.

In de Kinderboekenweek van 2019 staan voertuigen centraal. Reis mee met een fietstaxi, een
huifkar of een onderzeeboot. Ontdek de ruimte met een raket, verken een land met een
camper of zeil de wereld rond op een catamaran. Tijdens de Kinderboekenweek 2019 kan
iedereen met een voertuig of vaartuig op reis. Allemaal instappen!
Op onze school zijn we gestart met een gezamenlijke opening. Daarna zijn alle kinderen in
kleine groepjes creatief bezig geweest met het maken van een fantasie voertuig. De komende
week lezen leerlingen uit groep 7 en 8 voor aan de andere leerlingen en knutselen we nog een
keer. Op het prikbord bij het tussen lokaal kun je een foto van jezelf, een plaatje of een
tekening opprikken. Graag eerst even op het prikbord lezen wat je daarvoor moet doen.
Tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek op donderdag 10 oktober wordt de winnaar
van de voorleeswedstrijd bekend gemaakt. Deze gezamenlijke afsluiting is van 11.15 tot
12.00 uur . (Groot)ouders zijn van harte welkom!
Juf Meta en juf Annemarie

Een levensgroot spinnenweb
opgebouwd door de leerlingen van groep
1-2-3.
Tijdens het overgooien van het bolletje
wol worden herfstwoorden bedacht.

Maar waar is nu die enge grote

Spin???!
Brr kinderen
Wegwezen!!!

De rapporten
mogen weer
ingeleverd worden!

Nieuwsbrief digitaal
Deze nieuwsbrief wordt u digitaal opgestuurd. Als u (nog) geen mailadres doorgegeven heeft, vindt u de papieren versie bij de
hoofdingang van de school.
N.b.: U kunt de nieuwsbrief ook lezen op de website van school.

