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Maandag 7 oktober 2019
Belangrijke data
Ma. 7 okt.
Vrij. 11 okt.
Ma. 21 t/m vr. 25 okt.
Ma. 28 okt.

AR vergadering
Einde Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Studiedag (alle leerlingen vrij)

Nieuws van de school
Regel van de week
Deze week staat regel 7 centraal: ik vraag om hulp als dat nodig is.

Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag is op een leuke manier de Kinderboekenweek van
start gegaan. Bij binnenkomst werden de ouders en leerlingen opgeluisterd door muziek.
Vanaf 8.30 uur werd aan de leerlingen voorgelezen door ouders, grootouders, andere
familieleden en kennissen. Dit gebeurde onder het genot van een hapje en een drankje.
Wij willen hierbij alle voorlezers bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt.
Met het thema ‘Reis mee’ staan in de Kinderboekenweek voertuigen centraal.

Afsluiting Kinderboekenweek
Vrijdag is direct na schooltijd de afsluiting van de Kinderboekenweek. We beginnen om
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15.30 uur met de voorleeswedstrijd finale. De leerlingen die in de klas de wedstrijd
hebben gewonnen, nemen het nu tegen elkaar op. Om 16.00 uur mogen de kinderen in
de Speelzaal hun eigen boeken verkopen; komt u ook even kijken? Natuurlijk is er ook in
de klassen van alles te doen rondom het thema ‘Reis mee’, in iedere klas wordt een leuke
activiteit georganiseerd. Aan de lekkere trek is ook gedacht; de kinderen kunnen een
lekker broodje knakworst en 2 x limonade halen met de strippenkaart die wordt
uitgedeeld aan de leerlingen waarvan de ouderbijdrage is ontvangen. Met de
strippenkaart mogen zij ook 1x grabbelen in de grabbelton. De kinderen waarvan wij nog
geen ouderbijdrage hebben ontvangen, kunnen een strippenkaart kopen voor 3 euro.
Studiedag
Wij hebben afgelopen donderdag een constructieve studiedag gehad. Wij zijn ons
voornemens te gaan profileren. Wij hebben van gedachten gewisseld en gaan op korte
termijn hier invulling aan geven.
Verder hebben wij het gehad over zicht op ontwikkeling. Er is besproken wat er op dit
gebied gedaan wordt en wat er verder nodig is. Deze en andere afspraken worden in het
ondersteuningsplan opgenomen. Over enkele weken zal dit plan te lezen zijn op de
website van de school.

Fant Josephine Kuiper
Deze week geen informatie.
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