Vandaag is in het speellokaal de
Kinderboekenweek geopend met een heus
schimmenspel.
De Gruffalo deed zijn intrede op het witte
doek. Uiteindelijk bleek de muis de hoofdrol
te hebben en joeg iedereen de stuipen op het
lijf.
Na afloop hebben we met alle leerlingen op
de muziek van kinderen voor kinderen
gedanst. Zo werd onze Kinderboekenweek van
2017 voor geopend verklaard.
Maandag foto’s op de site hiervan.
Vrijdag 13 oktober sluiten we de
Kinderboekenweek met een boekenmarkt
waarbij u als ouder van harte welkom bent.
De boekenmarkt start om 10.45.
LEES MEER >>>
Schoolfotograaf
Komende week stuur de fotograaf alle
logincodes voor het bestellen van de
schoolfoto’s. Nog heel even geduld.
Kinderpostzegels.
U zult het bijna niet
geloven, maar groep 7/8
heeft voor meer dan €
3300,- aan kinderpostzegels
verkocht. Wat een bedrag en wat
fijn dat jullie je zo hebben ingezet. Dank jullie
wel.

BELANGRIJKE DATA
Oktober
3 Bibliotheek 1-2-7-8
4 Dierendag/Start Kinderboekenweek/
5 STAKINGSDAG/Dag van de leraar
10 Bibliotheek 3-4-5-6 / Jaarvergadering
17 Ouderraadsvergadering
11 Heksenroute groep 1-2
23 Herfstvakantie t/m 29 september

Stabilo’s
Het zal u vast niet ontgaan
zijn, maar vanaf groep 6
wordt er geschreven met een
stabilo. Dit jaar hebben we
extra aandacht voor het
handschrift en daar hoort een goede pen bij.
De stabilo is van school en de kinderen zullen
er tot groep 8 mee moeten schrijven. Daarna…

Groep 1-2
Donderdag 19 oktober gaan zij met de klas
naar het bos. Ze gaan daar de paddenstoelenen heksenroute lopen en onderweg zijn er
allerlei opdrachten. Spannend.

Jaarvergadering
Vorige week hebben alle ouders een
uitnodiging voor onze jaarvergadering
ontvangen. U bent dinsdagavond van harte
welkom
Juffrouw Lieke van As
Zij was vorige week vrijdag
voorlopig voor het laatst op
school. Op dit moment geniet
zijn van haar
zwangerschapsverlof. We
wensen haar een heel fijne tijd en hopen dat
haar bevalling voorspoedig zal verlopen. We
houden u op de hoogte

Prettig weekend allemaal.

