Weekkaart-nieuwsbrief maandag 1 — vrijdag 5 oktober 2018
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WEEKKAART
NIEUWSBRIEF
MAANDAG 1 OKTOBER 2018
VRIJDAG 5 OKTOBER 2018

Samen leren voor morgen!

Leerling aanmelden? Vragen?
Directeur is van maandag t/m donderdag tot 18.00 uur bereikbaar: 0619460013.

MAANDAG 1 OKTOBER 2018
Nationale onderwijsweek

DINSDAG 2 OKTOBER 2018
Vanmiddag is er een teamvergadering

WOENSDAG 3 OKTOBER 2018
Start Kinderboekenweek
Streetwise
Juf Harmke en juf Helen hebben een studiedag

DONDERDAG 4 OKTOBER 2018
Dierendag

VRIJDAG 5 OKTOBER 2018
Bijzonderheden/aankondigingen
Kinderboekenweek: Tijdens het tien dagen durende evenement zijn er in het hele land allerlei activiteiten rond het kinderboek. In deze Kinderboekenweek staan boeken over vriendschap, kom erbij centraal. De week loopt van woensdag 3 oktober tot en met zondag 14 oktober 2018. Op school zullen we
dit jaar een project organiseren omtrent de Kinderboekenweek. Dit zal feestelijk geopend worden, informatie hierover volgt nog.
In de bijlage van de e-mail vindt u flyers van de bibliotheek voor extra activiteiten. Naast de activiteiten
staat gedurende de Kinderboekenweek ( 3 t/m 14 oktober) het spel Codewoord online op de website
van de bibliotheek: www.bibliotheekhardenberg.nl Het spel staat in het teken van het thema Vriendschap in kinderboeken. Het spel kan thuis, op school of in de bibliotheek worden gespeeld.
Invaller: Juf Harmke en juf Helen hebben een studiedag op 3 oktober. In de vorige weekkaart gaven
we aan dat juf Laura komt invallen, maar dit is gewijzigd. Er is nog geen andere beschikbare invaller
gevonden. In het uiterste geval zullen we de kinderen vrij moeten geven, maar dit proberen we ten alle
tijden te voorkomen.
Dierendag: Op 4 oktober is het Werelddierendag en wordt er wereldwijd extra aandacht besteed aan
dieren. Wij zijn van plan om op deze dag met alle kinderen naar De Zwiese te gaan. We zijn op zoek
naar ouders die ons kunnen helpen met het vervoer. Wilt u rijden, dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht(en). We zullen woensdag om 12:15 uur bekijken of we voldoende vervoer hebben en of het uitstapje door kan gaan.
Kinderwereld: Paulien Kosters heeft namens Kinderwereld een aanvraag bij de gemeente ingediend
met de benodigde (beleids)plannen. Ze hoopt over een paar weken goedkeuring te ontvangen en vervolgens kan ze aangeven wanneer de opvang gaat starten. De GGD heeft de ruimte ondertussen goedgekeurd. Wanneer u graag informatie ontvangt over opvang van kinderen (VSO, BSO en peuterspeelzaal) kunt u contact opnemen met Kinderwereld: 0524-524 445 of info@kinderwereld.info. U kunt vragen naar Paulien Kosters.
Plaatjes ruilen: Spaart uw kind toevallig ook plaatjes van de Plus? We hebben de afspraak dat de kinderen op woensdag hun kaartjes mee kunnen nemen naar school om te ruilen. De kinderen kunnen de
kaartjes op de andere dagen thuis laten. Alvast bedankt!
Overige data: zie kalender website (bereikbaar via tabblad ‘nieuws’). Verjaardagen: zie website.
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