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Stempelen

Hiky Helmantel heeft deze week
met de leerlingen van de groepen 3
en 4, inclusief Neo, een workshop
stempelen gegeven. Leuk om uw
kind te vragen naar de ervaringen
van deze workshop.

Kijkmiddag “Raar maar waar”
Het is een beetje zoeken hoe we binnen de
gestelde werktijden van de leerkrachten toch
ook al onze activiteiten kunnen blijven
organiseren. De afsluiting van de
Kinderboekenweek is zo’n evenement. Al jaren
hebben we een afsluiting van het project aan het
begin van de avond, dit jaar hebben we dit in de
middag gepland. Het tijdstip dat we eerder
hadden aangegeven bleek organisatorisch niet
handig. De leerlingen en ouders konden niet zo
makkelijk in andere groepen of locatie gaan
kijken. We hebben nu het volgende besloten:

19 t/m 23 okt.
Herfstvakantie
Voorlezen
In diverse groepen en ook thuis
wordt er druk geoefend voor de
voorleeswedstrijd op school.
Wij zijn benieuwd wie dit jaar de
winnaar van onze school wordt.

De kijkmiddag zal starten om 15.00 uur en zal
eindigen om 16.30 uur. De kinderen waarvan
ouders komen kijken mogen direct vanaf 15.00
uur met hun ouder(s) mee om een kijkje te
nemen in de school. De kinderen waarvan
ouders niet kunnen komen kijken zullen tot
15.15 uur in de klas zijn en daarna, zoals
gewoonlijk, naar huis of naar de opvang gaan.
Uiteraard is het mogelijk dat ouders na
schooltijd nog met hun zoon of dochter naar
school komen om te komen kijken, de
kijkmiddag duurt immers tot 16.30 uur.
Op beide locaties zal een afzonderlijke
speurtocht worden gehouden.

Gastlessen Oké op school
In de groepen 7 en 8 en Neo 2
worden, in de periode september
tot november, gastlessen gegeven
door Suzanne Mulder en Davy
Rumpin van Oké op school. Diverse
thema’s komen in de groepen aan
bod; Wie ben ik, pesten in de klas,
criminaliteit, groepsdruk en sociale
media.

Sterk in de Klas
Vanuit Triade hebben wij de
mogelijkheid om Sterk in de Klas
aan te bieden. Suzanne Schaap is de
medewerkster die op vrijdag vanuit
Triade bij ons werkt. Voor meer
informatie over Sterk in de Klas kunt
u de folder lezen die bij deze
nieuwsbrief is gevoegd. Aanvragen
lopen via de Ib-ers van onze school.

Wij hopen zo op een leuke en geslaagde
kijkmiddag met veel bezoekers en met veel
goede antwoorden op de vragen uit de
speurtocht.

Kunst en Cultuur
Verhalenverteller

Maandag 12 oktober komt Rudolf Roos,
verhalenverteller. Hij heeft een programma
speciaal voor de Kinderboekenweek voor de
groepen 5 t/m 7, inclusief Neo.
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15 okt.
Kijkmiddag
afsluiting
Kinderboekenweek
” Raar maar
waar”
op beide locaties
vanaf 15.00 tot
16.30 uur.
18 nov.
Studiedag alle
leerlingen vrij

