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Datum

Activiteit

Groep

Opmerking

Dinsdag 13
september

12.00 uur vrij

1-8

Alle kinderen
‘s middags
vrij

Dinsdag 13
september

18.00 uur Oud papier

Dinsdag 13
september

19.30 uur vergadering MR

Woensdag 14
september

Sponsorloop

1-8

Info: Zie deze
nieuwsbrief

Donderdag 15 en
Vrijdag 16
september

Schoolkamp groep 7-8

7-8

9 september 2016

Inhoud
Belangrijke Data
Schoolkamp groep 7/8
Informatiekalender
Gordelcontrole
Sponsorloop
Post
Klassenpagina Groep 4

Oktober 2016

Datum

Activiteit

Groep

Woensdag 5
oktober

Start Kinderboekenweek

1-8

Woensdag 12
oktober

12.00 uur vrij

1-4

Donderdag 13
oktober

Kijkavond
Kinderboekenweek

1-8

Maandag 17Vrijdag 21 oktober

Herfstvakantie

1-8

Schoolkamp
Op donderdag 15 en vrijdag 16
september zal groep 7/8 samen met
juf Nienke en juf Ellen op schoolkamp
gaan. Dit jaar gaan de kinderen op de
fiets naar kampeerboerderij ’t Olde
Strik in IJhorst. Voor de ouders van
de leerlingen van groep 7/8 volgt nog
informatie.

Opmerking

Info volgt

Informatiekalender
Volgende week zal de informatiekalender klaar zijn en aan de oudste
leerlingen meegegeven worden. Deze kalender bevat een overzicht van
het hele schooljaar met feestdagen, vakanties, studiemiddagen en
andere bijzonderheden.

Gordelcontrole
Onlangs heeft Veilig Verkeer Nederland een
gordelcontrole uitgevoerd. Van de volwassenen
droegen 63 wel een gordel en 16 geen gordel. Van de
kinderen droegen 87 wel een gordel en 25 (!) geen
gordel.
Denkt u aan de veiligheid van uzelf en uw kinderen en draag de gordel.

Sponsorloop
Ook dit jaar wordt er weer een
sponsorloop georganiseerd. De
groepen 1 tot en met groep 8
doen hieraan mee. Alle leerlingen
hebben een opgavestrookje meegekregen met een sponsorformulier.
Het opgavestrookje moet uiterlijk maandag 12 september ingeleverd
worden bij de eigen leerkracht. Het sponsorformulier kan gebruikt
worden voor de sponsors. De sponsorloop vindt plaats op woensdag 14
september om 18.00 uur tot 19.30 uur. Dit jaar wordt er van de
opbrengst duurzaam buitenspeelgoed gekocht en afspeelapparatuur
voor luisterboeken. We hopen natuurlijk dat veel leerlingen meedoen
en het een sportieve avond wordt!

Post
De afgelopen week heeft uw zoon/dochter een aantal flyers
meegekregen. Voor een deel interessante informatie, waarbij we
hopen dat u deze goed doorleest.
Over de klassen werden ook verschillende boekjes als BOBO en OKKI
verdeeld met op de omslag een aanbieding voor een abonnement.
Hierbij willen wij bij u onder de aandacht brengen dat wij deze boekjes
en flyers uitdelen, maar hiermee u niet willen verplichten tot het
afsluiten van een abonnement. Deze keuze laten we volledig aan u
over. Vanaf dinsdag zullen de boekjes voor de ‘Oktobermaand
Kindermaand’ uitgedeeld worden.

Klassenpagina groep 4

START van GROEP 4
Elke dag beginnen we met
rekenen. Dan volgt er een les
Taal of Spelling. Dat is
allemaal nog erg nieuw en
soms best lastig aan het
begin van groep 4.

Stillezen:
Als we na de pauze binnen
komen gaan we altijd even
stillezen.
Dat is leuk en daar leer je heel
veel van. We mogen zelf een
boek kiezen. Soms mag er ook
iemand in de leeshoek zitten.

Muziek
We hebben elke week ook een
muziekles. Deze keer gingen
we dansen.
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Soms leren we een liedje en bij
een andere les leren we
luisteren naar muziek of leuke
ritmes.

