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Jarig
7 oktober Ivar Tel (6 jaar) - groep 3
14 oktober Gijs Schnoor (7 jaar) - groep 4
Allebei van harte gefeliciteerd en een hele fijne
verjaardag gewenst.
Kinderboekenweek
Wij houden de Kinderboekenweek van 4 tot en
met 20 oktober 2017. Het thema is: Griezelen.
Gruwelijk eng! Vanmorgen is er een griezelige
opening geweest en veel kinderen waren
verkleed. De gang is al griezelig versierd door
een aantal ouders, dit brengt ons in de juiste
sfeer!
We zullen gedurende deze periode veel
aandacht besteden aan boeken en lezen. Het
lijkt ons leuk als opa’s en/of oma’s een stukje
voorlezen in de klas van hun kleinkind(eren).
De dag en het tijdstip kunnen we samen
overleggen. Aanmelden kan bij de leerkracht.
Bij de Kinderboekenweek horen ook de
voorrondes van de Nationale Voorleeswedstrijd.
Alle kinderen van de school lezen een stukje
voor in de klas.
Uit elke groep komt een winnaar.

Op vrijdag 20 oktober voor de herfstvakantie
houden wij een eigen voorleeswedstrijd op
school. Vanaf groep 2 t/m groep 6 leest één
kind per groep voor en in de groepen 7 en 8
zijn er uiteindelijk drie kinderen. De
voorleeskampioen van de Striepe doet
uiteindelijk mee met de regionale wedstrijd.

Tips voor de voorleeswedstrijd:
•
Kies een leuk boek uit
•
Vertel vooraf kort waarom je het boek
gekozen hebt
•
Noem de titel en de auteur (schrijver)
•
Als het nodig is, vertel je van te voren
even kort waar het over gaat zodat de
kinderen het fragment begrijpen
•
Het moet tussen de 3 en 5 minuten
duren
•
Spreek rustig en duidelijk
•
Maak contact met het publiek
•
Gebruik je eigen stem (geen toneelstuk)
•
Af en toe je verspreken is niet erg

Dierendag
Omdat de opening van de Kinderboekenweek
ook op 4 oktober valt hebben we dit jaar geen
gezamenlijke activiteit rond Dierendag. In de
klassen van de onder- en middenbouw zal er
wel aandacht aan besteed worden.
Oud Papier
De volgende keer dat er oud papier wordt
gehaald is 16 oktober.
Op het rooster staan ingedeeld:
 Berend Bouma
 Peter Spijksma
 Martin Koopstra
 Martin Robben
Bij verhindering graag zelf ruilen!
De coördinator van het oud papier is Roland
Bakker: tel. 06-15294836.
Staking
Donderdag 5
oktober gaan we
staken voor een
eerlijk salaris en
een lagere
werkdruk. Op de
‘dag van de leraar’, waar wereldwijd aandacht
wordt besteed aan de positie van de
beroepsgroep, vragen wij de politiek om een
investering in het primair onderwijs.
Hoognodig omdat een enorm tekort aan
leraren dreigt.
Het bestuur van Comprix steunt de staking; u
heeft hier reeds een brief over ontvangen.
Ouderhulplijst
Reminder: De OV heeft een nieuwe
ouderhulplijst gemaakt. Deze is per gezin
uitgedeeld. We hebben al veel lijsten terug
ontvangen. Mocht u dat nog niet gedaan
hebben: graag bij de leerkracht inleveren.
Vele handen maken licht werk!
Acties:
We sparen op school
stickers die op de
kiwi’s zijn geplakt.
Daarmee kunnen wij
voor ballen sparen
die we weer kunnen
gebruiken op het
schoolplein. De
poster hangt bij
groep 7-8 op het
raam.
Total actie
Bij de Total kunt u sparen voor leesboeken.
Wilt u voor school sparen dan zijn we hier erg
blij mee.
We gebruiken deze boeken voor duo-lezen.

Bedankt!
We zijn blij verrast door de schenking van
een Legiotafel. Marleen Strampel kwam
deze praktische kindertafel brengen. De
tafel heeft een hoge rand, zodat klein
speelgoed of het zand niet van tafel
geschoven kan worden. Onder de tafel is
een opbergbak zodat alles er opgeruimd
uit ziet. We gaan hier in de onderbouw
veel gebruik van maken!
Volgende informatieblad
Het volgende informatieblad verschijnt op
woensdag 18 oktober.
Agenda
5 oktober
13 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober

STAKEN!!!
Bibliotheekbezoek
groep 4-5
Oud papier
OV aanvang 20.00uur
Infoblad

