
Gymkleren 

 

Voor de herfstvakantie gaan de gymkleren mee naar huis. Wilt 

u de kleren a.u.b. wassen en na de vakantie weer mee naar 

school geven? Alle kinderen hebben gymschoenen, een gym-

shirt en een gymbroek nodig.  

Ouderbijdrage 

 

U heeft vandaag via schoolkassa een rekening gekregen 

voor de ouderbijdrage van de ouderraad. Het is in verband 

met Corona dit jaar € 20. Komt het niet zo goed uit om dit  

bedrag te betalen?  Laat dat even weten aan Caroline of  

Annemieke de Rijk van de Ouderraad.. samen kunnen we 

zoeken naar een oplossing. 
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Vingerspatie 

 

U heeft uw kind er misschien al over gehoord: 

"vingerspatie". We besteden dit jaar veel aandacht aan net-

jes en verzorgd werken. Dat betekent ook ruimte tussen de 

woorden met schrijven. Als uw kind één vinger ruimte houdt 

tussen de woordjes ziet het er netjes en leesbaar uit. 

Binnenkomen 

 

Wat gaat het binnenkomen ontzettend goed. Dank aan alle 

ouders! Het is goed om te zien hoe zelfstandig de kinderen 

naar de klas gaan. Echt heel fijn! 

Studiedag 

 

Op maandag 16 november is er weer een studiedag. Dan gaan 

we ons laten bijscholen over de Kanjertraining. Afgelopen stu-

diedag stond in het teken van 'close reading'.  

Een nieuwe manier van begrijpend lezen waarbij tekstbegrip 

centraal staat en we gaan graven in de tekst. 

Bieb 

 

Kinderen kunnen meerdere keren per week naar de bieb. We 

willen de kinderen stimuleren om ook documentatie-boeken te 

lezen. Dat kunnen boeken over dieren, sporten, techniek zijn.. 

keuze genoeg. Goed voor de woordenschat. Ze hebben een 

stempelkaart zodat ze zelf kunnen bijhouden wat ze al gelezen 

hebben. Dank aan Leonore, Horia, Corrina en Natalia om de 

bieb mogelijk te maken. 

Grote schoolplein 

 

Er stond natuurlijk al een prachtig nieuw klimtoestel op het  

grote schoolplein maar nu is er ook nog wat nieuwe beplanting 

bijgekomen. Zaterdag hebben we, samen met ouders, hard 

gewerkt om dit te realiseren. En het is prachtig geworden! 

Playmobil 

 

De groepen 1 en 2 hebben een nieuwe tafel in de gang. 

Daarop willen ze met Playmobil gaan spelen. Heeft u  

toevallig nog een doos op zolder staan die u toch niet  

meer gebruikt? Wij zijn er heel blij mee. 

Afmelden 

 

Kan uw kind niet naar school komen. Laat ons dan a.u.b. de 

reden weten als u uw boodschap inspreekt. 

Ortho-tandarts-huisarts 

 

U kunt het niet altijd voorkomen maar probeert u a.u.b. 

afspraken voor uw kind na schooltijd, op woensdagmiddag 

of in de vakantie af te spreken! 

Boekentip voor de onderbouw ( en ook wel 

voor de bovenbouw en alle ouders).  

ALFABET is een geweldig leuk boek om  

samen met uw kind te genieten van  

prachtige tekeningen en ook nog de  

woordenschat uit te breiden. 

Gevonden sleutels 

 

We hebben weer een hoop sleutels die gevonden zijn. Mist u 

een sleutel of mist uw kind kleding? Kom even kijken of het 

is gevonden. Na de vakantie doen wij het weg. 

Herfstvakantie 

 

Volgende week is het herfstvakantie. Geniet van deze 

week zodat de kinderen weer uitgerust kunnen  

beginnen aan de periode tot aan de kerstvakantie. 


