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Agenda
maandag
dinsdag
woensdag
maandag
woendag

8 okt.
9 okt.
10 okt.
15 okt.
17 okt.

weekopening, juf Annemieke
excursie unit 2 aan Concern voor Werk
studiedag SCPO; kinderen vrij
kind-ouder-leerkracht gesprekken
kind-ouder-leerkracht gesprekken

Godsdienst
Het thema voor de komende week is: Pas op!
De verhalen komen uit: Exodus 19, Exodus 20: 1-17 en Exodus 31: 18
Tien geboden krijgt Mozes van God, op twee stenen tafelen. Tien aanwijzingen die helpen
op weg naar het beloofde land. Het is een kostbaar verbond, maar ook een breekbaar
verbond. Je moet er zuinig op zijn!

Kind-ouder-leerkracht gesprek
Op maandag 15 oktober en woensdag 17 oktober zijn de eerste tien-minuten gesprekken
van dit jaar. Deze keer met kinderen en ouders. We maken met elkaar afspraken voor het
komend schooljaar in gezamenlijk overleg.
Op maandag is er op de middag en avond gelegenheid voor de gesprekken. Op woensdag
’s middags. De kinderen en ouders van groep 8 hebben deze gesprekken al gevoerd.
U kunt natuurlijk aangeven wanneer u beslist niet kunt, dan houden we daar rekening
mee bij het maken van het rooster.

Activiteiten en commissies
Bij de vorige Regendruppel vindt u een intekenlijst voor de activiteiten
die dit schooljaar gaan plaatsvinden (zover bekend).
We zouden het fijn vinden als u zich inschrijft voor één
of meer activiteiten/commissies. We hebben een paar
reacties gekregen. Er kunnen er nog wel bij!!

Afgelopen woensdag hebben we de Kinderboekenweek geopend. Matthijs (de oudste van
de Regenboog) en Sofie (de jongste) knipten samen het lint door. Iedereen mocht daarna
samen onder de bogen door. Juf Annemieke en juf Roos vertelden een verhaal over
vriendschap en meneer Boon las een prentenboek voor over de vriendschap tussen haas
en egel. De peuters waren er ook en zijn toonden zich aandachtige luisteraars. Heel knap!
Wat fijn dat er ook publiek was!
De komende week staat vol van activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek.
Natuurlijk delen we aan het eind van de week weer de gouden griffel en penseel uit. De
kinderen vanaf groep 4 schrijven een verhaal over vriendschap en de jongere kinderen
maken hierover een tekening. We zijn benieuwd wie dit jaar de winnaars zijn.
Vrijdagochtend is de bekendmaking. U bent van harte uitenodigd hierbij aanwezig te zijn.
We beginnen om 10.45 uur.
Alle kinderen maken ook een levensechte tekening van zichzelf, waarvan een lange
vriendenslinger wordt gemaakt.
Tot slot mogen de kinderen aangeven welk boekenfiguur wel hun vriend of vriendin zou
kunnen zijn.
U ziet heel veel activiteiten.
Daarnaast wordt er natuurlijk veel gelezen en voorgelezen. Als u het leuk vindt om eens
voor te lezen, kunt u dit aangeven bij de leerkracht! Misschien hebt u wel een geweldig
boek, waar u de kinderen graag mee wilt laten kennismaken.

Extra schoonmaak in de school
Het is al heel lang de gewoonte dat we zo’n drie keer
paar jaar de school een extra schoonmaakbeurt
geven. We deden dit altijd op zaterdagochtenden.
Voor sommige mensen blijkt dit niet het meest ideale
tijdstip; zij willen liever op een avond. Voor anderen
is dat juist niet het geval. Wilt u z.s.m. uw voorkeur
aangeven. Zie ook Regendruppel van de vorige week.
We willen graag het rooster in orde maken!!

Typecursus
De eerste bijeenkomst van de typecursus is
maandag 15 oktober. Daarna typen de
kinderen elke maandag na schooltijd op school tot 15.45 uur. Daarnaast moet er ook veel
thuis geoefend worden. Het examen is dan op maandag 6 mei, de eerste dag na de
meivakantie.

Vraag
Soms gebeurt er wel eens “een ongelukje” in unit 1 en dat is natuurlijk
helemaal niet erg. Gelukkig hebben wij verschoonkleren op school zodat de
kinderen na zo’n ongelukje ook weer droog en schoon naar huis kunnen. We
raken echter een beetje door onze voorraad heen. Wie heeft nog wat liggen?
We zijn er heel blij mee. Vooral broeken en ondergoed kunnen we goed
gebruiken.

Excursie unit 2
Wat fijn dat het vervoer voor de excursie naar Concern voor Werk al helemaal
geregeld is. Bedankt! We wensen iedereen veel plezier!!

Studiedag SCPO
Op 10 oktober is er een studiedag voor alle medewerkers van
de SCPO. De kinderen zijn die dag vrij.

Jarigen
Zondag is juf Lok jarig. Dinsdag worden Jozua
en Daniël vijf jaar en Amy viert vrijdag haar 6e
verjaardag. Allemaal al vast van harte
gefeliciteerd en een heel fijne verjaardag
gewenst en nog veel gelukkige jaren.
Tot slot
Een goed weekend gewenst!!
Met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst.

