Het nieuws onder de
Loep.

24 augustus 2015

Agenda:
16 oktober
Sportdag
17 oktober t/m 27 oktober
Herfstvakantie
28 oktober
luizencontrole
4 november
19.30 uur
Ouderavond groep
8 Voortgezet
onderwijs
5 november
14.00 afval the
game
10 novemebr
14.30 uur
Ouderraad
10 november
19.30 uur MR
18 november
Spelletjesmiddag
van 13.00-15.00
uur

Door vragen te stellen en te onderzoeken leer je veel. Fijn dat ook ouders
betrokken zijn en mee op onderzoek gaan.
Beste ouders,
Het thema van de kinderboekenweek
roept veel onderzoeksvragen op. In
alle groepen wordt gewerkt over
uitvindingen. Wat zijn uitvindingen,
wie hebben er mooie uitvindingen
gedaan? Wat gaat de toekomst ons
brengen? Zonder welke uitvinding zou
je nu niet meer kunnen? Allemaal
vragen waar de leerlingen over
werken. Ze doen proefjes en zo
werken we aan problemen en
oplossingen en ontdekken we veel.
De kinderen hebben allemaal een tasje
met een boek mee naar huis gekregen.
Van lezen word je slim, en we willen
graag kinderen die nieuwsgierig zijn.
Daar leer je van!
De tasjes zijn bezit van school en de
kinderen mogen een boek lenen van
school. Wel de tasjes en de boeken
weer mee terug geven. Op 28 oktober
moeten de kinderen de boekjes met de
tasjes weer inleveren en kunnen zij
een nieuw boek meenemen. Als de
boeken eerder uit zijn, dan kan er
natuurlijk ook een nieuw boek
uitgezocht worden. Dit kan na
schooltijd en ouders mogen mee.

Nog een dag en dan is het
herfstvakantie. Ik wens u een fijne
vakantie!
Annemieke Jeene, directeur.
Bieb bezoek
De groepen 3 t/m 8 brengen allemaal
een bezoek aan de bibliotheek. Hier
kan je gratis boeken lenen. Fijn als je
lekker wilt lezen of een werkstuk moet
maken.
Infoavond
Op 4 november is om 19.30 uur
een ouderavond voor de ouders van de
leerlingen van groep 8. U krijgt dan
informatie over het voortgezet
onderwijs. Het is belangrijk dat er van
iedere leerling in ieder geval 1 ouder
is.
Op tijd op school
Om 8.30 uur moeten echt alle
kinderen in de klas zijn en start de les.
Het is voor alle kinderen heel storend
als er steeds kinderen te laat komen.
Dus….zorg ervoor dat uw kind op tijd

De biebboeken en de tasjes zijn van
school, deze mag u lenen. Is het boek
uit?
Dan in het tasje mee terug naar school
en uw kind mag een nieuw boek
uitkiezen.

naar school gaat en in de klas zit!!
Sportdag
Vrijdag is de sportdag op de
atletiekvereniging Fortuna in
Vlaardingen. De kinderen van groep 1
t/m 4 gaan met bussen, de leerlingen
van groep 5-6 worden met de auto
gebracht. Groep 7-8 gaat op de fiets.
Zorgt u voor voldoende eten en
drinken en een warme jas! De
kinderen moeten ook hun sportkleren
aan hebben.
Groep 7-8 gaan op de fiets, dus niet
vergeten!
De kinderen moeten om 8.30 uur in
de klas zitten en zijn op de gewone tijd
weer terug op school.
Als u even wilt komen kijken, kunt u
zelf naar de atletiekbaan komen. Het
adres is: Watersportweg 11 in
Vlaardingen.
Bij slecht weer gaat de sportdag niet
door en moeten de kinderen gewoon
naar school.
Afval the game
Op donderdag 5 november start
een project in Groenoord over afval.
Op donderdag 5 november gaan we
naar de Eduard van Beinumlaan
(plein van de Regenboog Groenoord).
Er zijn allerlei activiteiten voor de
kinderen. Wilt u hier uw kind
ophalen?

Nieuwsbrief 3
15 oktober

Vrij vragen
Er zijn ouders die vrij vragen voor de
vakantie of om langer met vakantie te
gaan. Ik mag geen toestemming geven
voor deze verloven. Vanaf 5 jaar zijn
kinderen leerplichtig en moeten ze
echt iedere dag naar school.Bij
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