Nieuwsbrief oktober 2017
Nieuws:
Onze school mag voor de 4e keer meedoen aan het EU-schoolfruit/groente project!
Belangrijke datums:
Op 27 september is de Kinderpostzegel actie gestart, deze loopt tot 5 oktober
-4 t/m 15 okt. de Kinderboekenweek, thema: Gruwelijk eng! Lekker griezelen…
Juf Djûke komt in groep 5/6 en 7/8 voor een Gruwelijk enge boekpresentatie
-5 okt. Landelijke stakingsdag KINDEREN VRIJ
-6 okt. Groep 3 en 4 gaan deze morgen naar de bieb in Joure in het kader van de KBW
-10 okt. Verkiezingscampagne leerlingenraad ’s morgens en daarna de verkiezingen
-10 okt. Informatieavond groep 3
-13 okt. Vleermuis safari in Joure met groep 4
-16 okt. jaarlijkse zakelijke ouderavond met gastspreker: “Positief opvoeden!”
-17 okt. ivm een onderwijsteam vergadering zijn de kinderen vrij vanaf 12.00 uur
-91 okt. Feestelijke afsluiting van de KBW met ’s middags een gezellige boekenmarkt
-20 okt. schoolkrant mee
-23 t/m 27 oktober is het HERFSTVAKANTIE
-30 okt. schoonmaak avond, de ouders/verzorgers van de volgende leerlingen zijn aan
de beurt:
Berendjan Bron, Henry Faber, Riemer Zwaga,Famke Grijpstra, Noah Pattiwael, Joep
Rosenberg, Stan van der Weij, Femke Spannenburg, Harry de Vries, Nynke Grijpstra.
Vanuit het team zal Yvonne aanwezig zijn.
Jarig in oktober:
Groep:
1 Femke Spannenburg (2008) 5-6
3 Wytske Huitema (2007) 7-8
10 Loïs van der Weij (2012) 1-2
11 Dorinda Bosma (2010) 3
12 Pytrik Heddema (2007) 5-6 en Jonty Walstra (2010) 3
17 Silke de Leeuw (2009) 5-6 en Sabine Postma (2005) 7-8
18 Annabella Veldhuizen (2006) 7-8
19 Jarvin Bosma (2008) 5-6
20 Tess Faber (2006) 7-8
21 Jesse Houwer (2012) 1-2
23 Nicole Santema (2006) 7-8 en Patrick Woudstra (2006) 7-8
27 Mila Wassenaar (2010) 3
28 Esmée van der Molen (2012) 1-2 en Anne Fleur Oosten (2011) 1-2
29 Meester Thijmen

Schoolkamp op Ameland was super geslaagd!

Meer foto’s zien??? Kijk op de schoolsite, er is een heel album!

27 sept. tot en met 5 oktober loopt de landelijke Kinderpostzegelactie.
Alle kinderen van groep 7 en 8 verkopen op deze dagen kinderpostzegels langs de deuren,
aan familie, bij ouders op het werk, aan vrienden, enz. enz. met als doel: 400.000 kinderen
een beter thuis geven. De actie is dòòr kinderen en vòòr kinderen en dat dragen wij al jaren
een warm hart toe! U bestelt toch ook? Dat kan heel gemakkelijk nu ook via de app. Heeft u
vragen over de kinderpostzegelactie of de app? Klik dan even naar:
http://actie.kinderpostzegels.nl/ouders

Leesnieuws uit de BIEB!
Op woensdag 4 oktober start de Landelijke Kinderboekenweek
en natuurlijk doen wij weer mee! Tot en met donderdag 19
oktober werken we elke dag ook aan het thema griezelen en
werken we met en uit boeken. De Kinderboekenweek wordt
geopend samen met de kinderen op woensdag morgen en
door een aantal enge, maar toch lieve (!) monstertjes. Juf
Djûke van de bieb komt op school voor gruwelijk leuke
boekenpromotie.

Uitnodiging voor alle ouders en verzorgers, pakes en beppes, de buurvrouw
enz. enz. :
Op donderdag 19 oktober houden we ’s middags weer een gezellige boekenmarkt waarbij
alle kinderen hun uitgelezen boeken van thuis kunnen verkopen voor een klein prijsje.
Natuurlijk zorgt ook dit jaar de Oudervereniging voor de koffie.
De boekenmarkt wordt gehouden van 13.30- 14.15 uur.

BOEKENTIPS bij het thema “Griezelen…”:

10 okt. Verkiezingscampagne leerlingenraad ’s morgens met daarna de verkiezingen
Op dinsdag 10 oktober kunnen de kinderen uit groep 6-7-8 zich verkiesbaar stellen voor de
leerlingenraad. In de voorafgaande week hangen we in de school hun campagneposters op
zodat alle kinderen kunnen gaan bekijken wie ze willen gaan kiezen. Uit elke groep komt een
afgevaardigde in de raad. De raad komt op elke woensdag voor een vakantie bijeen voor
een vergadering samen met meester Thijmen. Besproken worden dan alle al lopende zaken
en de ingebrachte vraagstukken uit de raad zelf of uit de kinderen van de school, bijv. uit de
ideeënbus. Op 10 oktober presenteren de kandidaten zich met een korte speech aan de
kinderen. Na de speeches gaan alle kinderen van de school stemmen.
De verkiezingscommissie telt de stemmen en maken de nieuwe leerlingenraad bekend.

13 okt. Vleermuis safari in Joure met groep 4
Op vrijdag 13 oktober gaat groep 4 deelnemen aan de vleermuis safari in Joure. Tijdens
deze safari kruipen de kinderen in de huid van een vleermuis. En het leven van een
vleermuis is nog niet zo gemakkelijk. Met een vrolijk opdrachtencircuit leren de kinderen hoe
vleermuizen leven
23 t/m 27 oktober is het HERFSTVAKANTIE

30 oktober is de schoonmaakavond, niet vergeten!

