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Agenda
1 okt schoolreis
5 okt Dag van de Leerkracht
5 okt Studiedag kinderen vrij
18 okt Kijkavond
Studiedagen: 5/10 - 21/2 - 23/4 11/6 de kinderen zijn dan vrij.

Ik trouw met jou!
Het nieuwe thema
van de olifanten en
de vlinders heeft
alles te maken met
het organiseren van
een echte bruiloft.
Wat vinden de
kinderen het
spannend en wat
moet er veel gebeuren.
Uitnodigingen schrijven, een bruidstaart
bakken, de versieringen voor de trouwzaal
maken en zorgen voor een bruidsboeket. We
hebben nog veel te doen voordat de grote dag
plaats gaat vinden.
Heeft u nog een trouwjurk over waar de
kinderen mee mogen spelen? Of andere
trouwspullen zoals versieringen, een kikkertje,
een overhemd? Wij zijn daar erg blij mee!

De informatieavond
De informatieavond was heel gezellig en de
opkomst hoog.
De kinderen hadden hun best gedaan om hun
ouder(s)/verzorger(s) rond te leiden door de
school en van allerlei informatie te voorzien.
Natuurlijk zal niet iedereen op de hoogte zijn
van alles maar, u kunt natuurlijk altijd alles
vragen aan de leerkracht van uw kind.

De heerlijke en vooral leuk versierde, bedankt
nog daarvoor, bananen kwamen van een ouder en
een deel werd er gesponsord door de Aldi.
Dat werd
uiteindelijk wel
erg veel banaan
en daar hebben
we de hele
week nog
plezier van
gehad.
De BSO heeft
er nog
heerlijke
bananencakes van gebakken mmmm, Zalig! Dank
jullie wel hoor!

BSO
We hebben warme en gezellige weken achter de
rug ! Vele nieuwe kinderen zijn gekomen… wij
wensen ze veel plezier op de buitenschoolse
opvang. Er staan ook weer leuke projecten op
de agenda zoals de brede school activiteiten
waar meerdere kinderen zich voor hebben
ingeschreven
Momenteel zijn we bezig met het project
vriendschap, wie is jouw vriend en vertel iets
over jezelf wie je bent.
Buitenschoolse opvang van Yes waar je je thuis
voelt en jezelf mag zijn.

PSG
We zijn gestart met de peutergroep !!
Iedere dinsdag en donderdagmorgen komen de
kinderen spelen in onze gezellige ruimte .
We werken aan het thema Welkom en dat doen
wij samen met onze pop Puk.
We hebben al een mooie rugzak gemaakt want
die neem je mee als je komt spelen en wat zit
er in je rugzak…lekker fruit enz.
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Voor de
kinderen
heel
duidelijk
en een
tastbaar
begrip om
de wereld
om je
heen te
begrijpen.

Victor de verkenner !!
Na de zomervakantie zijn wij weer gestart met
Victor de Verkenner..
Met vele nieuwe gezichten maar gelukkig zijn
we na 2x Victor de Verkenner helemaal gewend
aan elkaar.
We hebben momenteel 7 kinderen dus een
aardig aantal.
We starten en eindigen in onze eigen ruimte, we
zingen in de kring goedemorgen allemaal en gaan
daarna naar juf Moniek waar wij heel de morgen
mee doen met het ritme van groep 1.
Het is heel gezellig en voelen ons best groot
tussen al de kleuters. We sluiten aan met het
thema van de school. De verkenners is een
leuke, gezellige en leerzame ochtend waar je je
kan voorbereiden op groep 1.

Kinderboekenweek
Op woensdagochtend 3 oktober openen we de
Kinderboekenweek 2018 weer met elkaar op het
schoolplein.
De Kinderboekenweek staat dit jaar in het
thema van vriendschap en heet: Kom erbij!

Net als voorgaande jaren zal er tijdens deze
week een boekenkraam op school staan waarbij
de kinderen de leukste boeken kunnen kopen.
Van de opbrengst gaat 10% naar de school, hoe
leuk is dat?! Hier kunnen we dan weer leuke
nieuwe boeken van kopen.

De opening van de Kinderboekenweek zullen we
starten op het schoolplein. Later deze ochtend
verandert de school / het schoolplein in een
kinderboekenmarkt waarbij de kinderen hun
eigen uitgelezen boekjes aan elkaar mogen
verkopen.

Lancaster monument groep 7 en 8
Vrijdag 21 september, vond de jaarlijkse
herdenking bij het Lancastermonument plaats.
Dit oorlogsmonument is door onze school
geadopteerd.
Bij deze herdenking zijn de groepen 7 en 8 van
onze school altijd aanwezig.
Met name de kinderen van groep 8 nemen een
prominente rol in tijdens de ceremonie. De
kinderen van groep 7 mogen mee om te kijken.
Wij vinden het zeer waardevol dat onze
kinderen een keer zo’n plechtige bijeenkomt
meemaken.
De kinderen worden met legervoertuigen op
school opgehaald en na afloop weer
teruggebracht.
Tijdens deze herdenking worden door kinderen
van groep 8 de Engelse, de Canadese en de
Nederlandse vlaggen gehesen tijdens het
spelen van de volksliederen.
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Wij danken de ouders die aanwezig waren bij de
infomiddag op 11 september en hopen nog veel

Een paar kinderen hebben gedichten
voorgedragen.
Daarna hebben alle leerlingen op een bijzondere
manier bloemen bij het monument gezet.
Ook de burgemeester, veteranen, muziekkorps
Harpe Davids en de Royal British Legion zijn bij
deze herdenking aanwezig.
Rots & Water

ouders te ontmoeten in de toekomst!
Anne-Jet en Petra

Fietsenkeuring

Met volle enthousiasme zijn de groepen 5c, 7c en 8c
gestart met de Rots- en Watertraining.
Wij hebben nu drie lessen achter de rug, waarin we
vooral gewerkt hebben aan de volgende onderwerpen:
- Ademkracht
- Stevig staan
- Stop zeggen
- Focussen
De kinderen worden zich meer bewust van het doel
van de training. Dit heeft tot gevolg dat wij steeds
meer een Rots- en Waterschool gaan worden. De
training sluit ook goed aan bij de gouden weken aan
het begin van het schooljaar en het eerste thema
over vriendschap.

Het is erg belangrijk dat we ons veilig door het
verkeer bewegen.
Daarbij hoort ook een goed functionerende fiets.
Op dinsdag 2 oktober vindt op het Centrum de
jaarlijkse fietsenkeuring plaats.
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De kinderen van groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8
moeten deze dag op de fiets naar school komen om

door de agenten.
De datum voor Rijsoord volgt nog.
deze te laten keuren

Schoolbrengdag

Wat fijn dat er in grote getalen gehoor
gegeven is aan de actie van de
schoolbrengdag!
Om deze dag te openen hebben we bezoek
gehad van
wethouder
Peter Meij.
Ook de
wethouder
heeft
ondervonden
hoe het was om
door het blotevoeten-pad te
lopen. Want
welke ondergronden kunnen we allemaal
tegenkomen op de weg naar school.
Wij hopen natuurlijk dat u na deze actie
nog vaker lopend of met de fiets naar
school komt!
Wilt u een kleine impressie van deze dag

klik hier

FIETSEN
Volgende week kunnen ze meegenomen
worden. Zijn ze niet weg dan worden ze
opgehaald en gaan ze naar een goed doel!

