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Deze week is ook de Kinderboekenweek
gestart. Met het gezamenlijk dansen en
zingen van het lied ‘En toen’ van Kinderen voor Kinderen startten we woensdagochtend de Kinderboekenweek.
Ook Nieuwsbegrip stond in het teken van
de Kinderboekenweek.
Mooie opmerking van de kinderen van
groep 7/8: door de gymles hebben we
twee keer geen tijd voor Lekker Lezen.
Mogen we op een andere tijd Lekker Lezen?

De komende periode
Agenda
Maandag
Dinsdag

5 oktober
6 oktober

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

7 oktober
8 oktober
9 oktober

Zaterdag
t/m
Zondag

10 oktober
18 oktober

•
•
•
•
•
•
•

DAG VAN DE LERAAR
NIO-toets gr8
20:00 Informatieavond NIO-toets ouders gr8

Schrijver in de klas gr3-4: Annemarie Bon
Hebt u de privacy-instellingen in Parro
aangegeven?

• HERFSTVAKANTIE

Dinsdag 6 oktober:
NIO-toets groep 8

Deze toets meet aanleg en intelligentie
van de kinderen. De uitslag wordt meegenomen in het Schoolkeuzeadvies
voor Voortgezet Onderwijs.
De toets duurt één ochtend en wordt
afgenomen door een toets-medewerker
van OBD Noord-West.

Dinsdag 6 oktober, 20:00 uur:
Informatieavond Schookeuzeprocedure ouders groep 8

Voor de ouders van groep 8 wordt dinsdagavond een Informatieavond gehouden over de Schoolkeuzeprocedure.
Ook de rol van de NIO-toets wordt besproken.
De ouderavond wordt gehouden binnen
de corona-richtlijnen en is alleen toegankelijk voor ouders die zich via Parro
hebben aangemeld.
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Vrijdag 9 oktober: Schrijver in de
klas groep 3-4, Annemarie Bon
Lezen is belangrijk. Ter afsluiting van
de Kinderboekenweek bezoekt schrijfster Annemarie Bon vrijdagochtend
groep 3-4. De kinderen hebben zich
voorbereid door het (laten voor-)lezen
van haar boeken. Ze zitten vol vragen
die ze haar willen voorleggen.

Extra aandacht voor
Bestellen schoolfoto’s

Opgeven Ouderhulp
We danken de ouders die zich hebben opgegeven om
in school te komen helpen. We streven ernaar om
voor de Herfstvakantie contact met u op te nemen
over het inzetten van de hulp.
Vanzelfsprekend nemen we de corona-richtlijnen in
acht.
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Brenda, bedankt!
Tijdens een etentje op 25 september, nam de Ouderraad informeel afscheid van Brenda Zuijdam als lid en
voorzitter van de Ouderraad.
Zij heeft mede de Ouderraad gevormd tot wat hij nu is:
een fijne, actieve groep ouders en stabiele schakel tussen ons en school, waarbij het welzijn van onze kinderen altijd voorop staat.
We danken haar voor haar jarenlange inzet.

Jarigen

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
De komende week is
3 oktober: Taco (gr8)
jarig.
We wensen hem
een hele fijne verjaardag.

Uitsmijters
In groep 5-6 worden de functies op een schip besproken. Een van de rollen die aan
bod komt is de tamboer.
“Dus als meester Rein tamboer zou zijn, is hij tamboerein.”

