Week 40- jaargang 2016-2017

Verjaardagen
Joep van Dortmont
Sem Hamersma
Fabiënne van Alfen

5 oktober
13 oktober
24 oktober

8 jaar
12 jaar
10 jaar

Start kinderboeken week

In alle groepen werd er voorgelezen. We willen de ouders/oma’s bedanken voor de leuke en spannende
voorleesverhalen.
Ook willen we alvast alle ouders bedanken die deze weken gaan voorlezen in de groepen.
Herinnering Klasbord groep 6/7/8
De ouders van groep 6/7/8 hebben op de informatieavond allemaal een uitnodiging gekregen om de klas
te volgen op Klasbord. Met die app blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de klas. Mocht
u de code kwijt zijn laat het dan even aan Juf Sandra weten, dan zorgt zij voor een nieuwe code.
De Vreedzame School
We hebben 5 nieuwe mediatoren die het zo goed hebben gedaan dat zij dit jaar hun diploma in ontvangst
mogen nemen. De kinderen die de training van mediator hebben gevolgd en hun diploma krijgen zijn.
Dirk Verhoeff, Dylano Huibers, Naomy Huibers, Djulisa van den Hoven, Jarick Vink
We willen de diploma's graag di 11 okt om kwart voor 3 uitreiken aan de kinderen. De ouders van deze 5
kinderen zijn hier ook voor uitgenodigd om dit bij te wonen.
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Goed nieuws!!!
Wij zijn ingeloot voor het gratis schoolfruit vanaf 7 november t/m week 15 in 2017.
Stepjes, spacescooters en fietsen
Vanaf nu is het niet meer toegestaan om in de pauze met de eigen step, spacescooter of fiets te spelen.
We zijn namelijk gestart met B-fit spellen en hebben allemaal leuke spellen en materialen tot onze
beschikking. De ruimte op het plein zal hiervoor gebruikt worden. Te denken valt aan een gedeelte
waarin balspelen gespeeld kunnen worden, een gedeelte waar tikspelen gedaan kunnen worden en met
andere materialen, zoals: springtouwen, stelten, frisbees enz.
Nieuwtje juf Laura
Juf Laura heeft vandaag in de klas verteld dat ze in blijde verwachting is. We zijn heel blij voor juf Laura
en wensen haar een fijne zwangerschap toe. Als alles naar wens verloopt, zal ze na de
voorjaarsvakantie met zwangerschapsverlof gaan. Indien er informatie is over de vervanging van juf
Laura, laten we u dit weten.
Stagiaire in groep 1/2/3
Na de herfstvakantie start er een stagiaire op woensdagochtend in groep 1/2/3. In onderstaand stuk stelt
zij zich aan u voor en vertelt wat zij precies komt doen. We wensen haar een leuke stage!
Mijn naam is Karlijn Simens en ik zit in Havo-5 op het RSG Lingecollege. Een aantal
woensdagochtenden zult u mij in de klas van uw kind aantreffen, omdat ik voor mijn eindexamen een
profielwerkstuk moet maken. Na het behalen van mijn diploma ga ik waarschijnlijk naar de PABO, dus
leek het mij een goed idee om mijn profielwerkstuk over de ontwikkeling van een kind van groep 1 t/m 3
te doen. Ik ga voor het onderzoek de kinderen in de klas observeren, ik zal daarbij letten op gedrag en of
ik in de situatie iets observeer waardoor het gedrag ontstaan is. Een aantal voorbeelden: een kind kan
vrolijk gaan kijken, omdat het kind een compliment krijgt. Een kind kan huilen, omdat het ervoor gevallen
is. Een kind kan boos kijken, omdat het kind niet datgene kon doen wat het graag wilde doen. Uiteraard
is het onderzoek volstrekt anoniem en worden kinderen niet bij naam en toenaam genoemd.
Afsluiting kinderboekenweek:
Op vrijdag 14 oktober om 11.50 uur zal de kinderboekenweek worden afgesloten met een lied en dans.
We hopen op mooi weer, zodat we dit op het plein kunnen laten zien. Hierbij bent u allen van harte
uitgenodigd om naar dit optreden te komen kijken.

Activiteiten
Belangrijke

data

Woensdag 5 oktober
Start kinderboekenweek
Vrijdag 14 oktober
Afsluiting kinderboekenweek 11.50 uur
Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober
Herfstvakantie
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