05. Nieuws

Agenda
Maandag 30 september
Woensdag 02 oktober
Donderdag 03 oktober
Dinsdag 8 oktober

27 september 2019

Radiopresentator Bert Kranenbarg op school
Opening Kinderboekenweek
OR-vergadering
Fietsenkeuring groepen 5 t/m 8

Radio op visite
Zoals u waarschijnlijk in de nieuwsbrief gelezen heeft, krijgt de school aanstaande
maandag visite van radiopresentator Bert Kranenbarg. Bert speelt in zijn radioshow op
radio 5 het spel “Dinges”. Hij maakt aanstaande maandag opnames van een aantal
kinderen op onze school. Het spel is bekend van de NCRV-televisie, in de jaren 80 begon
Martine Bijl er mee. Nu is Dinges! dagelijks op de radio. Kinderen omschrijven een voorwerp,
begrip of persoon en de luisteraars mogen raden waar de kinderen het over hebben. We
zullen maandag horen wanneer de kinderen op radio 5 te horen zijn. Dat laten we u uiteraard
weten!
Rijksmuseum
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 zijn terug in de tijd gegaan. In het Rijksmuseum in
Amsterdam waanden ze zich in de Gouden Eeuw. Veel gezien, veel geleerd en een mooi
uitstapje!

Peuternieuws!
Deze week zijn wij gestart met een nieuw VVE thema: Dit ben ik! De peuters kijken naar hun
lichaam en ontdekken wat ze daar allemaal mee kunnen. Eerst is het gezicht aan de beurt
dmv een spiegel kijken ze naar zichzelf. Hoe kijk je als je blij, boos, verdrietig of bang bent?
Wat kan ons lichaam nog meer, we leren onze jas aan te doen en ook dansen! Onze nieuwe
stagiaire is een dansjuf. Elke week leert ze ons genieten van mooie muziek en prachtige
danspasjes.
Gratis schoolfruit
De Treffer is weer ingeloot voor een periode gratis schoolfruit voor alle kinderen van de hele
school. Vanaf half november beginnen deze gezonde en lekkere weken weer. Te zijner tijd
meer nieuws!
Opening kinderboekenweek: “REIS MEE!”
Aanstaande woensdagochtend 2 oktober openen we óók op onze school de
kinderboekenweek. Het thema is dit jaar “REIS MEE!”. De kinderen mogen deze dag daarom
een vervoermiddel mee naar school nemen. Extra leuk is het, als ze deze ook mooi
versieren.
Om 8.15 uur gaan we met alle kinderen “op reis” en lopen we een stuk door het park, de
schooltas hebben ze van huis mee, we gaan niet eerst naar binnen. De kinderen verzamelen
vanaf 8 uur tot 8.15 uur buiten bij hun juf of meester. U zult het wel zien :)
De kinderen kunnen dus een fiets, een wandelwagen, een skateboard, een step, etc.
versieren en meenemen op deze woensdag. De tocht is lopend. Dus de fiets, step of het
skateboard gaat aan de hand mee.
Vervolgens werken de kinderen gedurende de kinderboekenweek geregeld aan dit reisthema.
In iedere groep wordt wel iets gemaakt. Gaandeweg de week verrijst hier een kleine
tentoonstelling van. We maken een route (volg het spoor) langs het gemaakte werk door de
school heen. Leuk om hier in de laatste week voor de herfstvakantie even langs te lopen.

Stappenplan: vervanging bij ziekte
Zoals vaker gemeld is het steeds lastiger om vervanging te regelen bij ziekte van een
leerkracht. In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u daarom een stappenplan vanuit school
dat we per direct gebruiken. Het is verstandig om hier even kennis van te nemen en uiteraard
hopen we dat we dit schooljaar niet vaak gedwongen worden om een groep kinderen naar
huis te sturen.
Fietsenkeuring
De donkere dagen komen er weer aan. Reden om ook de verlichting op de fiets weer goed te
checken. Op dinsdag 8 oktober worden alle fietsen van de kinderen uit groep 5 t/m 8
gekeurd. Wilt u de fiets voor die datum al onder handen nemen als dat nodig is?

Fijn weekend!
Het schoolteam

