MAANDINFO
Za. 19 t/m zo. 27 oktober
Woensdag 30 oktober
Donderdag 31 oktober
Woe. 6 en 13 november
Dinsdag 12 november
Donderdag 14 november
Woensdag 20 november

10 oktober 2019

Herfstvakantie. Alle leerlingen zijn vrij.
Start 1ste ronde expressie circuit
Informatieavond overstap naar het VO voor ouders van gr. 7
en 8 in samenwerking met het VO (voortgezet onderwijs)
Expressie circuit
10 minutengesprekken
10 minutengesprekken
Groep 1-2 zijn vrij

~ Schoolnieuws ~
Kinderboekenweek ‘Reis mee!’
Vorige week hebben we de Kinderboekenweek met zijn allen geopend. Zoals u op de foto
ziet, hebben we met elkaar al heel veel lievelingsboeken.
Ook hebben we geluisterd naar juf Patricia,
Kyani en Sayaline. Zij hebben alle drie een
gedicht over reizen voorgelezen. Heel
knap! Groep 7 en 8 hebben donderdag
bezoek gehad van een echte
kinderboekenschrijfster: Frea Zuijdendorp.
Gisteren hebben we heel veel kinderen blij
kunnen maken met een nieuw boek.
Tijdens de boekenmarkt hebben we meer
dan 180 boeken verkocht. We kunnen nu
voor ruim 90 euro nieuwe boeken
aanschaffen voor onze bibliotheek. Voor
ons eindigt vandaag de Kinderboekenweek
met een fictieve reis. Iedere klas heeft
zoveel mogelijk kilometers gelezen.
Benieuwd waar ze naartoe reizen? U kunt het zien op de kaart op het podium. De officiële
Kinderboekenweek duurt t/m zaterdag. U krijgt tot dan bij aankoop van een kinderboek het
kinderboekenweekgeschenk Haaientanden van Anna Woltz cadeau.

Nieuws uit de kleutergroepen
Natuurlijk werken we in de kleutergroepen ook over boeken, verhalen en reizen. Omdat we
natuurlijk niet echt op reis kunnen (dat zouden onze vaders en moeders nooit goed vinden),
reizen we door verhalen te vertellen, toneel te spelen, poppenkast te spelen, te dansen, te
zingen en te knutselen. Kent u het boek van de gele ballon?
Wij hebben in de klas hele knappe illustratoren
die de voorkant opnieuw ontworpen hebben.
Wilt u ze bewonderen, ze hangen voor onze
ramen. Vorige week hebben we gedanst op
muziek van de vulkaan. Schrijfdans heet dit.
Hiermee oefenen we grote bewegingen,
waardoor we later netjes kunnen schrijven. Dat
was best spannend. Deze week kijken we naar de
poppenkastvoorstelling over de ijsbeer en de
pinguïn. En volgende week maken we een reis
door de jungle. Wat zullen we daar allemaal
tegenkomen?

Expressie circuit
Woensdag 30 oktober starten we met de eerste ronde van ons ‘expressie circuit’. Leerlingen
kunnen zich hierbij inschrijven voor een expressie-onderwerp, waarbij de groepen 1 t/m 4 en
5 t/m 8 bij elkaar ingedeeld worden. Er wordt dan dus groepsdoorbroken gewerkt.
Om dit tot een geslaagd succes te maken, hebben we wel hulp nodig!
We zijn op zoek naar 20 enthousiaste hulpouders die de leerlingen (groep1 t/m groep8)
kunnen begeleiden met de diverse activiteiten. Wij zorgen ervoor dat alles klaar staat, zodat
u alleen hoeft te ondersteunen. Het is dus geen pre om super creatief te zijn.
Ziet u dit zitten, dan kunt u zich opgeven via de Parro app.
Onze 1e expressieronde vindt plaats op woensdag 30 oktober en 6 en 13 november van
10.45 - 11.45 uur.

BOUW! tutorlezen
In de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar heeft u kunnen
lezen dat we weer gestart zijn met BOUW! tutorlezen.
Leerlingen uit groep 2 t/m 5 krijgen hulp van leerlingen uit
groep 7 en 8 bij het BOUW! tutorlezen. We zetten dit in om
het leesniveau van deze leerlingen te verbeteren. Elke
maandag- en donderdagochtend om 8.30 uur wordt dit
achterin de school in de concentratieruimte gedaan onder
leiding van Nadine samen met een hulpouder. De overige
leerlingen van school lezen dan in de klas een boek.
We lezen dan dus met de hele school van 8.30-8.50 uur.
Via deze weg willen we graag een inkijkje geven in deze
mooie vorm van samen leren.

Informatie vanuit de ouderraad (OR)
We hebben al van veel ouders/verzorgers de Ouderbijdrage mogen ontvangen, hier zijn we
heel blij mee!
Nog niet iedereen heeft betaald, denkt u er nog aan om het bedrag van € 20,00 per leerling
voor 13 oktober over te maken?
Voor verdere informatie of betaling in termijnen zie de brief die u eerder heeft ontvangen,
of neem contact op met onze penningmeester via or.moespot@opo-r.nl.
De voorbereidingen voor Sinterklaas zijn inmiddels in volle gang!
Hier komen we op korte termijn bij u op terug.

~ Overig nieuws ~

