donderdag 7 oktober 2021
Van bovenaf bekeken….
Wat een mooie week deze week. Maandag dierendag. Er waren klassen die een
echt huisdier op bezoek kregen en de groep 3 leerlingen mochten een knuffel
meenemen. Groep 8 kreeg op deze dag bezoek van een aantal leerlingen van
Fioretti Hillegom. Zij kwamen een EHBO les geven. De leerlingen weten nu wat er in
een EHBO trommel zit, en waar je het voor kunt gebruiken. Ze hebben een quiz
gedaan en een memory.

Dinsdag was het de dag van de leerkracht. Alle personeelsleden ontvingen een
paraplu van Sophiascholen. Ook was er bezoek van een
mobiele koffiekar, en was er voor elke leerkracht een
lekker kopje koffie mét een stroopwafel.
Woensdag is de Kinderboekenweek van start gegaan.
Gelukkig hadden we geen opening op het plein gepland
staan, want de hele ochtend regende het pijpestelen. Elke
leerkracht heeft deze ochtend voorgelezen in de groep
van een collega.

Deze week waren er door ziekte ook enkele collega’s afwezig. Gelukkig hebben we
dit weer kunnen opvangen dankzij andere collega’s die extra wilden komen werken!
Fijn weekend!
Prietpraat:
Kleuter op donderdag bij binnenkomst: “Hé waarom hangen er ballonnen?”
Ik: “Voor de Kinderboekenweek.”
Klueter: “Dat was toch gisteren?”
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Informatie Kinderboekenweek
De kinderboekenweek is dit jaar van 6 oktober t/m
17 oktober 2021. Het thema is: Worden wat je wilt.
• Voorleeswedstrijd (groep 6-7-8): kinderen
horen van hun eigen leerkracht wanneer de
voorrondes in de klassen zijn. Op dinsdag 12
oktober is de schoolfinale in de klassen. De
winnaar wordt gekozen door stemmen. Alle
kinderen uit de groepen 6-7-8 mogen een
stem uitbrengen, maar niet op hun eigen
klasgenoot. De winnaar mag meedoen aan
de voorrondes van de landelijk
voorleeswedstrijd. Wanneer deze is, weten we nu nog niet.
• Donderdag 14 oktober organiseren we een leesmarathon van 15.15 – 15.45
uur: Kinderen uit de groepen 4 t/m 8 kunnen deelnemen aan de
leesmarathon. Ze nemen hiervoor zelf een boek mee naar keuze en gaan
proberen een half uur lang te blijven lezen. Wie dit volhoudt, ontvangt een
oorkonde. De kinderen kunnen zich aanmelden voor de leesmarathon t/m 11
oktober bij hun eigen leerkracht. De kinderen gaan als het is afgelopen via
de uitgang bij de groepen 3 naar buiten. Ouders kunnen de kinderen daar
ophalen.
• Kleedjesmarkt op donderdag 14 oktober van 15.15 - 15.45 uur: Dit jaar
doen we i.p.v. van de boekenmarkt binnen, een kleedjesmarkt buiten. Alle
kinderen die mee willen doen met de kleedjesmarkt zorgen zelf voor een
kleedje waar alle boeken opgelegd kunnen worden. De kleedjes kunnen
buiten klaargelegd worden vanaf 14.45 uur. Kleuters kunnen hun kleedjes
neerleggen op het kleuterplein bij de zandbak en glijbaan. Groepen 3-4-5
kunnen dit doen op het zijplein naast de lokalen van de groepen 4. De
kinderen uit de groepen 6-7-8 kunnen hun kleedje neerleggen op het
piccoloplein. Ouders die hun kinderen willen helpen bij de markt staan achter
hun kinderen. Vergeet niet om kleingeld mee te nemen. Bij erg slecht weer
gaat de kleedjesmarkt helaas niet door.
• Donderdag 14 oktober is de afsluiting van de kinderboekenweek. Vandaag
gaan de kinderen elkaar voorlezen. Alle kinderen nemen hiervoor zelf een
boek mee vanuit huis.

Kinderboeken te koop bij Grimbergen
Afgelopen schooljaar hebben wij onze schoolbibliotheken (onderbouw,
middenbouw en 2x bovenbouw) kunnen vernieuwen en hebben daarbij
dankbaar gebruik gemaakt van de hulp en expertise van boekhandel
Grimbergen. Zij hebben ons geholpen met het selecteren van mooie boeken
voor de leerlingen. Speciaal voor de kinderboekenweek hebben zij nu een
boekenwinkeltje online gezet, waar u boeken kunt bestellen. Deze worden
dan thuisbezorgd. Voordeel voor ons is dat wij een percentage van de omzet
weer kunnen besteden voor onze schoolcollectie. Hoe mooi is dat?
http://www.grimbergenboeken.nl/de-klarinet
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Agenda tot 1 december
11 oktober
Groep 5B naar Bewaarde land
12 oktober
Groep 5A naar Bewaarde land
12 oktober
Ouderavond groepen 6 aanvang 20:00, link is verstuurd.
15 oktober
Einde Kinderboekenweek
15 oktober
Juf Joy gaat trouwen
16-24 oktober
Herfstvakantie
9 november
Voorlichting VO voor ouders groepen 8
16 november
STUDIEDAG – Leerlingen vrij
17 november
Groepen 7 gaan naar Corpus, aangepaste schooltijden
19 november
Oudergesprekken groepen 1/3
(’s middags)
Ouder/kindgesprekken groepen 4-8
22 november

Oudergesprekken groepen 1/3
Ouder/kindgesprekken groepen 4-8 (’s middags,
bovenbouw misschien begin van de avond)

24 november

Oudergesprekken groepen 1/3
Ouder/kindgesprekken groepen 4-8 (’s middags,
bovenbouw misschien begin van de avond)

AVG
Vorige week hebben we via schoudercom een
uitvraag gedaan of u toestemming geeft voor het
maken van foto’s. Het maken van deze foto’s zorgt
ervoor dat de nieuwsbrief en de notenbalk een
beetje aangekleed wordt, maar verder is het vooral voor PR doeleinden voor ons
erg belangrijk, dus hopen we dat u toestemming geeft. U mag ook aangeven dat u
het liever niet heeft, dan zullen wij zo goed mogelijk ons best doen uw kind niet
(herkenbaar) op de foto te zetten en te publiceren. Mocht dat onverhoopt toch een
keer gebeuren, meld het dan aan ons. Dan verwijderen wij de foto.
Activiteiten die in deze omgeving worden georganiseerd
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