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Agenda





8 september
info-avond
19.30 uur (gr.1-4)
20.30 uur (gr.5-8)
13 september
schoolfotograaf
15 september
MR vergadering






21 september
studiedag: kinderen vrij
26 t/m 28 september
kamp groep 8
28 september
kinderpostzegels groep 7
5 oktober
Start Kinderboekenweek

Uniek
Een kind is als een vlinder
in de wind.
De ene vliegt hoog,
de ander laag,
maar ieder doet het
op zijn eigen manier.
het leven is geen competitiestrijd.
Ieder kind is anders,
ieder kind is speciaal,
ieder kind is mooi.

We kijken terug op waardevolle oudervertelgesprekken. Door uw inbreng als ouders kunnen wij
ons onderwijs aan uw kinderen nóg beter vormgeven.
Vanavond is de informatieavond. Dan zijn de leerkrachten meer aan het woord. Zij vertellen u over
de gang van zaken in de desbetreffende groep.
Wij willen u voor algemenere informatie verwijzen naar de site van de school. Onder de verschillende tabbladen kunt u ongetwijfeld het gezochte
vinden. Met name onder SCHOOL – documenten
vindt u relevante informatie. Onder GROEPEN
vindt u nieuws vanuit de aangegeven groepen.




14 oktober
groep 7 Kv/vK
17 t/m 21 oktober
herfstvakantie

Regel van de maand
“Als je met een ander omgaat, zorg dan dat je netjes praat.”
Bijbelrooster
Het thema van de bijbellessen is deze weken: ‘In
beweging’. In beweging zijn, betekent openstaan
voor veranderingen, wat mensen motiveert.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 37: Op weg naar een nieuw land
(Genesis 11, 30–12, 5).
Week 38: Lot mag kiezen (Genesis 13, 118).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 37: Ga weg hier! (Genesis 11, 27-32
en 12, 1-9); Egypte in, Egypte uit (Genesis
12, 10-20).
Week 38: Goed land en slecht land (Genesis
13).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 37: Abraham komt in beweging
(Genesis 11, 27-32 en 12, 1-9; Egypte in,
Egypte uit (Genesis 12, 10-20).
Week 38: In en weer uit het Beloofde Land
(Genesis 13).
Vernieuwd
De nieuwsbrief heeft een facelift ondergaan, zoals
u wellicht hebt opgemerkt. Een eenvoudige maar
duidelijke lay-out die de leesbaarheid hopelijk ten
goede komt. Met dank aan meester Geert!
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Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Lara van
der Schoor. Dit jaar
mag ik stage lopen op
de Koningin Beatrixschool. Ik ben een
tweedejaars student
op de Marnix academie. Elke dinsdag ben
ik op deze school te
vinden. Vanaf januari
kom ik op maandag
en dinsdag stage lopen! Ik houd onder
andere van muziek maken en volleyballen. Het
eerste half jaar ben ik bij juf Dieneke en juf Marieke in de klas, in groep 4. Ik hoop dit jaar veel nieuwe dingen te leren door lessen te geven en in gesprek te gaan met de leerlingen. Ik hoop ook leuke
muziek- en dramalessen te geven, waarin ik de
creativiteit en de verbeeldingskracht van de leerlingen kan prikkelen. Ik zie erg uit naar dit schooljaar. Als u nog vragen heeft, of gewoon even een
praatje wilt maken, ben ik elke dinsdag in de
school te vinden!
Welkom
Hartelijk welkom op onze school, Lara.
We wensen je een leerzame tijd toe en veel plezier met de kinderen.

Nee hè, opa en oma weer kwijt!
Een voorstelling geïnspireerd op
het thema van de Kinderboekenweek 2016:
Voor altijd jong
(opa’s en oma’s staan centraal!)
Een interactieve voorstelling voor jong en oud
waarin iedereen wordt uitgedaagd. Leerzaam, humoristisch en …………?
Woensdag 12 oktober, 14.00 uur en 15.30 uur
Cultuurhuys De Kroon
Het is ongelooflijk, maar opa is wéér kwijt. En dat
is niet het enige, hij heeft oma meegenomen. Opa
is een geweldig persoon, maar hij laat zijn familie
altijd erg schrikken. Zijn kleinzoon Peter weet er
alles over te vertellen. Terwijl hij zijn Opa en Oma
zoekt, vertelt hij over de dwaze avonturen die Opa
met Oma beleefde als ze er weer eens op uit waren gegaan. Hij leest voor uit een boekje met dwaze verhalen die zijn Opa schreef. Hij laat zien wat
Oma allemaal uithaalde met haar looprek. Mooie
momenten, droevige momenten, een ode aan
Opa en Oma.
Kaartjes à € 7,50 zijn verkrijgbaar via de websites
www.bibliotheekdegroenevenen.nl,
www.cultuurhuysdekroon.nl
en aan de info balie in Cultuurhuys de Kroon

Hoofdluis
Ze zijn de school nog niet uit: hoofdluizen! Wilt u
uw kind alstublieft regelmatig (blijven) controleren? Betrek bij de controle alle gezinsleden. Kijk
op www.rivm.nl/hoofdluis voor de meest effectieve behandeling. Advies ontvangt u ook bij de apotheek.
Handdoeken
Wij zijn op school nog op zoek naar ouders die de
handdoeken (twee)wekelijks willen wassen. Als
wij meerdere ouders bereid vinden, kunnen wij
een roostertje maken. Heel graag! Opgeven via de
leerkracht.
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