NIEUWSBRIEF
Oktober 2019
Interessante informatie:
7 - 17 oktober
Projectperiode
dinsdag 8 oktober
Vergadering MR 20.00u
dinsdag 15 oktober
Voorleeswedstrijd
donderdag 17 oktober
Projectavond
18.30 - 20.30 uur
week 28 okt - 1 nov
Spreekweek
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TOTAAL € 164,08

 Projectperiode
Op maandag 7 oktober start officieel de projectperiode over het
thema OP REIS. Dit thema is gekozen omdat dit naadloos aansluit
bij het thema van de kinderboekenweek. Het thema wordt in de
groepen uitgewerkt met de volgende onderwerpen:
Groep
Groep
Groep
Groep

1/2
3/4
5/6
7/8

De reis van fruit.
Ik ga op reis met….
Reis door de mens
Ontdekkingsreizen

Het zal de laatste twee weken voor de herfstvakantie een drukte van
belang zijn in de school, omdat er hard gewerkt wordt om de
onderwerpen theoretisch en creatief uit te diepen.
Op donderdagavond 17 oktober a.s. is de OPEN AVOND
van dit tweejaarlijks project.
Alle ouders, kinderen en belangstellenden zijn die avond hartelijk
welkom om het werk van de leerlingen te bekijken.
Dan zal er ook een kraam aanwezig zijn van boek-cadeaushop
Miek-kado uit Giessenburg.
Tijden: 18.30 - 20.30 uur
Vergeet uw portemonnee niet, want er zijn weer knipkaarten te
koop, waarmee u een hapje en drankje kunt krijgen.
De opbrengst van de avond is bestemd voor het werk van de
familie Bosch in Peru. (https://shailoh.org/)

 Geld voor goede doelen – verantwoording
Aan meegebrachte zendingsgelden is vorig schooljaar een bedrag van € 1.250,- ontvangen.
Van dat bedrag gaat er € 720,- naar de ondersteuning van onze 2 sponsorkinderen van
Woord en Daad.
Voor het bedrag wat daarna over is (€ 530,-) zijn de volgende bestemmingen gekozen:
-

€ 200,- voor Compassion
€ 200,- voor Tear
€ 130,- voor Jeugd met een Opdracht

Groep 7/8 heeft vorig schooljaar ook deelgenomen aan de actie W4W Wandelen voor Water
en die actie heeft voor de ZOA een megabedrag van € 2048,95 opgeleverd.
Dank voor alle giften!

 Voorleeswedstrijd & Boekenmarkt
Op dinsdagmiddag 15 oktober wordt in de hal van de school de jaarlijkse
voorleeswedstrijd gehouden. Dit jaar zullen 5 lezers of lezeressen aan deze wedstrijd
meedoen. In de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 zullen in de voorafgaande weken voorronden
worden gehouden en daaruit zullen de 5 deelnemers geselecteerd worden, namelijk voor elke
groep één. Dus één uit groep 4, één uit groep 5 enz.

Een deskundige jury zal de prijswinnaars aanwijzen en de winnaar mag gaan deelnemen aan
de regionale voorleeswedstrijden. Maar dat is voor later.
Alle deelnemers wensen we veel succes met de voorbereidingen!
De laatste jaren houden we op de woensdagmorgen in de kinderboekenweek een
boekenmarkt in de school. Die gaat dit jaar NIET door. In verband met alle werkzaamheden
voor het project zien we daar dit jaar geen ruimte voor.
Volgend schooljaar zal die boekenmarkt natuurlijk weer terug keren op de kalender!

 Spreekweek
Een spreekweek, wat is dat?
In deze week bent u na schooltijd welkom bij de juf of meester van uw kind om te informeren
hoe het gaat, om vragen te stellen of om zaken te delen.
Maak daar vooral gebruik van als u daar behoefte aan hebt!
Het is bewust een spreekweek, omdat we beseffen dat ouders niet alle dagen na schooltijd
kunnen binnenlopen.
In die week kan dat dus van maandag t/m vrijdag.
De spreekweken zijn in de volgende weken:
1. 28-01 november 2019
2. 02-06 december 2019
Maak vooraf een afspraak, dat voorkomt onnodig wachten!

 Dag van de leraar
zaterdag 5 oktober
De jaarlijkse dag van de leraar komt steeds meer in de belangstelling.
Dit is de Nederlandse variant op World Teachers’ Day. Met deze dag
wordt het belang van goede leraren benadrukt. Het is een dag waarop de
leraar eens extra in het zonnetje kan worden gezet voor alle werk wat
binnen en buiten de school voor de leerlingen wordt gedaan! Van het
bestuur ontvangen alle leraren een cadeautje en het staat ouders vrij om ook een
aardigheidje mee te geven!

 Overblijven - TSO
Op dinsdag zijn er meestal veel overblijvers en dan is er dus ook veel begeleiding nodig. We
zijn op zoek naar mensen die dat op zich willen nemen.
Aanmelden voor andere overblijfdagen mag natuurlijk ook!
Neem contact op met:
Maike van de List - tsoottoland@gmail.com

 Nieuwsflitsen
MR vergadering
Op dinsdag 8 oktober vergadert de MR weer.
Ouders die zaken willen inbrengen zijn om 20.00 uur hartelijk welkom op school.
De oudergeleding bestaat uit Rianne van der Ham en Linda Rietveld.

Nieuwsflits 1
Vlak voor de herfstvakantie verschijnt de 1e Nieuwsflits op de website van de school.
De nieuwsflits staat weer vol met nieuws uit de groepen.
Herfstvakantie
Als de eerste zeven weken van het schooljaar voorbij zijn, hebben de kinderen een week
vakantie. (21- 25 oktober 2019)

