07. Nieuws

Agenda
Maandag 14 oktober
Dinsdag 15 oktober
Donderdag 17 oktober
Vrijdag 18 oktober

11 oktober 2019

Schoolverpleegkundige op school voor groep 7
Inloopspreekuur (8.30 uur – 10.00 uur)
Oudergesprekken
Supermarktsafari in de Albert Heijn (groepen 2 t/m 5)
Oudergesprekken
Vanaf 14.15 uur is het herfstvakantie.

Reis door de supermarkt
We gaan op donderdag 17 oktober met de kinderen
van de groepen 2 t/m 5 naar de Albert Heijn. In het kader
van de kinderboekenweek maken de kinderen een reis
door de supermarkt. Een leuk initiatief, via social schools
meer info!

Spelling op het plein
Rennen naar de overkant, daar leest jouw maatje een woord, terug rennen, in de hoepels het
woord hakken en aan de overkant opschrijven . Als je klaar bent steek je een hand op en
komt jouw maatje bij jou en lees jij een woord voor. Het ging als een trein!

Nieuwbouw
Achter de schermen wordt er nog steeds hard gewerkt aan het nieuwe ontwerp van onze
school (zonder De Skâns en mét Kinderwoud). We denken in november de nieuwe
bouwtekeningen te kunnen presenteren. We maken er een originele en mooie school van die
op het hele beschikbare terrein van de oude Trimbeets en de Toverbal komt te staan.
Op De Trimbeets wordt nu van binnen asbest verwijderd. Na de herfstvakantie komt het
groffe sloopgeschut. Wij zijn daar als school ook even bij.
Lichte groei
Op 1 oktober van ieder schooljaar worden alle kinderen op alle basisscholen geteld.
Afhankelijk van het leerlingenaantal krijgt iedere school geld van de regering om het
onderwijs aan de kinderen te verzorgen. Leuk om te vermelden dat het leerlingenaantal op
De Treffer licht groeit. Er gaan nu 175 kinderen naar onze school, wat in de loop van het
schooljaar doorgroeit
Groene Spelen groepen 4 en 5
De kinderen van groep 4 en 5 hebben een sportieve ochtend in de Skans gehad. Ze
speelden allemaal samenwerkingsspelen, waarbij winst of verlies niet bestaat. Leuke
ochtend!
Tjoeketjoeke...tuuut tuuut!
Tijdens de kinderboekenweek mogen
de kinderen spelen met de trein in de hal.
Ze kunnen bij het station een kaartje kopen
en met de treinmachinist mee op reis langs
alle perronnetjes. Wat gezellig!
Oudergesprekken
Bijna alle ouders hebben zich inmiddels via
Social Schools ingeschreven voor de
komende oudergesprekken. Mocht het
om de één of andere reden niet lukken?
Kom gerust even langs bij de leerkracht van
uw kind(eren).
Inloopspreekuur
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld is er
komende dinsdag een inloopspreekuur van de
schoolverpleegkundige en een medewerker van
het gebiedsteam van de gemeente. U kunt bij
Chris Brammer en Marieke Flapper terecht voor
allerlei opvoedkundige vragen. Voorbeelden zijn
mediagebruik, weerbaarheid, zindelijkheid,
groei, ogen (zicht), regelmatig niet fit voelen,
de pubertijd. Dinsdag 15 oktober tussen
8.30 uur en 10.00 uur zijn ze in onze school.

Fijn weekend!
Het schoolteam

