Nieuwsbrief 28 september 2018
Inloopavond a.s. maandag
Maandagavond 1 oktober a.s. kunnen jullie met je kind(eren)
tussen 18.00 uur en 19.30 uur de mentorgroep van je kind
bezoeken. Jullie kind zal zelf gaan vertellen wat het dit schooljaar zal gaan leren en welke materialen
daarbij gebruikt worden. In de diverse groepen hebben de kinderen hierover samen met de mentor
nagedacht en geoefend. Het aan je ouders uitleggen wat je gaat leren, is een mooie stap in de
ontwikkeling van persoonlijk leiderschap bij het kind. We hopen jullie allemaal ergens tussen 18.00
uur en 19.30 uur te mogen ontmoeten.
Tijdens de startgesprekken in november is er gelegenheid om met de mentor specifiek over de
ontwikkeling van jullie kind te spreken.

Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar
“Vriendschap” en het bijbehorende motto: “Kom erbij!”
In deze kinderboekenweek zullen kinderboeken over vriendschap
centraal staan. Tijdens onze lessen en workshops Kansrijke Taal zullen
we de komende periode aandacht besteden aan de
kinderboekenweek. Voor elke bouw zijn ook nieuwe leesboeken,
passend bij dit thema, aangeschaft.

Vanuit de MB
Kookworkshops
Wij zijn op zoek naar ouders die graag willen koken met de kinderen uit de middenbouw. Het gaat
om de maandag-, dinsdag- of donderdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur. Je geeft twee keer
dezelfde kookworkshop van een uur aan groepje van 6 kinderen. Het hoeven geen hele gerechten te
worden, dus van alles is mogelijk!
Lijkt het je leuk om eens een keer een kookworkshop te geven, meld je dan aan bij Cyril Slot, de
moeder van Ize uit groep 5, cyrilslot@gmail.com . Voor vragen kun je ook bij haar terecht.
We hopen op veel aanmeldingen, zodat alle kinderen uit de middenbouw dit jaar kunnen koken.
DVD-hoesjes
Wij zijn op zoek naar DVD hoesjes. We hebben er wel 100 nodig, dus als je mensen kent die ook
hoesjes in hun bezit hebben, wil je hen dan ook vragen? Je kunt de hoesjes inleveren bij Ellen, Eva of
Merlinde of op kantoor.

Vanuit de OR
Algemene ledenvergadering
Donderdag 18 oktober is de algemene ledenvergadering van onze
oudervereniging met aansluitend een interessante lezing over ‘Veerkracht en
zelfvertrouwen van je kind’. In de bijlage bij deze nieuwsbrief lees je hierover
meer en ook hoe je je kunt aanmelden.
Reshare
Op 10 oktober is de kledinginzameling. Oude kleding, textiel en schoenen kunnen in dichtgebonden
zakken tussen 18.00 uur en 18.30 uur op school worden ingeleverd. Op 11 oktober kan dat nog ’s
ochtends tot 9.00 uur. Wij hopen op heel veel volle zakken, zodat we een mooie opbrengst zullen
hebben!

Vanuit de BB
Deze week kregen wij het bericht dat het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 dat gepland
stond op woensdag 10 oktober, wordt verplaatst naar woensdag 3 april 2019 (de reservedatum).
Momenteel zijn er werkzaamheden bij Bon-Boys. Er wordt een tweede kunstgrasveld aangelegd,
waardoor er minder capaciteit is. Bovendien is één van de organisatoren van het toernooi
herstellende van een operatie. Daarom is besloten gebruik te maken van de uitwijkdatum.
De ouders die zich al hadden aangemeld om te coachen of te fluiten, bedanken wij van harte. We
hopen in april opnieuw op jullie te kunnen rekenen!

Website
Bij de berichten is geplaatst:
 Een bericht van de Franciscusparochie met informatie over de Eerste Heilige Communie en
aanmelding hiervoor;
 Een bericht van het Kulturhus over de woensdagmiddagactiviteiten in oktober;

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
01-10
Inloopavond gr. 1 t/m 8 18.00 uur tot 19.30 uur
02-10
OR
09-10
Kinderraad
09-10
MR
10-10
Reshare inzameling 18.00 uur tot 18.30 uur
11-10
Reshare inzameling tot 9.00 uur
17-10
Studiedag Stichting Keender: kinderen vrij!
18-10
Algemene ledenvergadering Oudervereniging
22-10 t/m 26-10
Herfstvakantie
31-10
Hoofdluiscontrole
05-11
Studiedag: kinderen vrij!
06-11 en 07-11
Voorlopig adviesgesprekken groep 8
14-11 en 15-11
Startgesprekken groepen 1 t/m 7
20-11
OR
28-11
MR

