Info
voor ouders en verzorgers van onze leerlingen

                                                                  donderdag 19 oktober 2017

\

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij de ouderinfo van oktober. We kijken alvast even met u vooruit naar de
periode na de herfstvakantie. En we blikken terug op de afgelopen weken.
Voorlichting groep 8
Op dinsdagavond kwamen ouders en kinderen van groep Venus en Jupiter naar
school om informatie te krijgen over de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.
Juf Judith en juf Nienke hebben verteld wat er allemaal moet gebeuren om tot een
goed advies te komen. Er werden goede vragen door kinderen gesteld.
Kinderboekenweek
Er zijn veel activiteiten geweest in het kader van de kinderboekenweek.
Juf Joan heeft ouders verteld over het belang van voorlezen, er zijn
verhalenvertellers geweest op school en een echte kinderboekenschrijfster.
Gisteren is deze periode afgesloten met de jaarlijkse toneelvoorstelling door juffen
en meesters voor alle kinderen. Het was een grappige en griezelige voorstelling.

Belangrijke data
● 30 oktober
            Praktijkweek
            rekenen unit 3
            en 4
●

10 november
talentenmid            dag Saturnus,
            Uranus, Venus,
            Jupiter
●

●

9 november
Kijkmiddag in
het zwembad
van 13.45-14.30
uur

●

14 november
Ouderavond
19.00-20.30 uur

Kinderboekweek in Jupiter

Tijdens de kinderboekenweek zijn er ook verhalenvertellers op school geweest. Dit zijn mensen
van buiten de school die op leeftijd zijn en al veel hebben meegemaakt. Zij kwamen dit keer
vertellen over hun ervaring met griezelen, het thema van de kinderboekenweek. In de groepen
7 en 8 kwam Opa Ben vertellen. De kinderen luisterden goed en stelden goede vragen.

Jumbo
Het sparen voor de Jumbo gaat goed. Van de winkel kregen we de voorlopige
tussenstand. SBO Universum: 209 punten: Goede start!
Dus bij deze willen we u oproepen om uw punten te blijven inleveren.
Herfstvakantie
We hebben een week herfstvakantie.

1 november
koffieochtend

Op maandag 30 oktober wordt iedereen weer op school verwacht.
Na de herfstvakantie verwachten wij dat de kinderen van unit 3 en 4 zelfstandig
naar de groep gaan. Op vrijdagochtend mag u nog even de klas inlopen om even
te kijken naar het werk van uw kind.
Personeel
Meester Peter is al weer een aantal keren op school op bezoek geweest. Hij zal
na de herfstvakantie langzamerhand beginnen met het opbouwen van zijn
werkzaamheden.
Juf Josien vervangt hem in afwachting van zijn volledige terugkeer.
Op vrijdag zit meester Jasper achter de balie. Hij werkt een dag per week op onze
school.

Fijne vakantie en tot maandag maandag 30 oktober
2017.

