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donderdag 3 oktober 2019

NUMMER 3

Mina in groep 1-2B
Jenna in groep 3
Een fijne tijd op de Touwladder!
Groepsoptreden 1-2-3
Morgen (vrijdag) om 08.45 uur in de aula. Ouders van deze kinderen zijn van harte
welkom.
Schoolfruit
We zijn weer ingeloot voor het gratis ontvangen van schoolfruit.
Vanaf 12 november t/m april wordt het geleverd. Tegen die tijd zullen we u verder
informeren.
Rekenen
In alle groepen hangen doelenposters voor het vak rekenen. Hiernaar wordt door de
leerkracht regelmaat verwezen in de groep zodat de kinderen overzien wat ze deze
periode aan het leren zijn. Voor u als ouder misschien ook interessant.
U bent na schooltijd altijd welkom om in de groep te komen kijken.
Kinderboekenweek
Gisteren is de kinderboekenweek met het thema
'Reis mee' gestart.
De komende 1 ½ week zijn er tal van activiteiten.
Op woensdag 9 oktober is er onder schooltijd een
ruilboekenmarkt voor de midden- en bovenbouw
(ruimte 4-5-6 en ruimte 7-8). Hierbij mogen de
kinderen een boek meenemen van thuis die ze niet
meer lezen of niet meer leuk vinden. Tijdens deze
ruilboekenmarkt mogen de kinderen de boeken
ruilen in hun eigen ruimte.

Uit het verslag inspectiebezoek
september 2019
We zien dat de school uitblinkt
in een zorgvuldig gehanteerde
adviesprocedure en warme
overdracht van leerlingen naar
het voortgezet onderwijs.
Daarnaast maakt de school soms
gebruik van de mogelijkheden
die van bestuurswege ontwikkeld
zijn om basisschoolleerlingen
alvast te laten 'ruiken' aan
leerstof van het voortgezet
onderwijs.

Wilt u er aan denken om met uw kind een boek hiervoor uit te kiezen en op 9 oktober
mee te nemen?
Voor ruimte 1-2-3 is er deze ochtend i.p.v. een ruilboekenmarkt een voorleesochtend.
Meteen om 08.45 uur zijn opa's en oma's zijn dan van harte welkom om voor de kinderen
voor te lezen.
Boeken kunnen zelf worden meegenomen, maar zijn ook beschikbaar op school.
Graag aanmelden kan bij de leerkrachten van 1-2.
werkgroep Kinderboekenweek
Van de medezeggenschapsraad
In de MR vergadering van 24 september j.l is het meerjarenplan van onze school en het
huidige plan van dit schooljaar besproken. Tevens is de informatieavond van 11
september geëvalueerd.
Er zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de MR, Ingeborg Wijzenbroek (moeder
Mette-Marit groep 3) en Jacqueline Duijvestijn (leerkracht groep 3).
Wij heten de nieuwe leden van harte welkom en veel plezier met deze nieuwe uitdaging
in ons team!
Toestemming foto’s
Ieder schooljaar zijn wij verplicht u toestemming te vragen over het publiceren van
foto’s. U heeft een formulier ondertekend en dat blijft geldig zolang uw kind bij ons op
school zit. Indien u geen wijzigingen heeft, hoeft u geen actie te ondernemen.

Agenda
In de app en op de website vindt u de agenda!
Vergeet de app niet te downloaden en de push berichten in te stellen!

