brief

Donderdag 27 september 2018
Nummer 3 2018 - 2019

Agenda




1/10 start kinderboekenweek
3/10 studiedag(alle leerlingen zijn vrij!)
3/10— 5/10 schoolkamp





groep 8
8/10 voortgangsgesprekken
12/10 open ochtend
15/10 informatieavond

Bijbelrooster
Pakken (week 40 en 41)
Inhoud: Over nemen, afpakken, stelen en pakken
waar je recht op hebt.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 40: Gevonden (Deuteronomium 22, 1-4); De
rijkdom van koning Achab (1 Koningen 16).
week 41: De wijngaard van Nabot (1 Koningen
21); Koning Achab pakt de wijngaard af (1 Koningen 21).
Bijbelverhalen middenbouw:
week 40: Achab wordt koning van Israël (1 Koningen 16, 15); Achab wil de wijngaard van Nabot (1
Koningen 21, 1-7).
week 41: Achab wil de wijngaard van Nabot; (1
Koningen 21, 8-16 ); Achab wil de wijngaard van
Nabot (1 Koningen 21, 17-29).
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 40: Net als zijn vader (1 Koningen 16, 15);
Een goede deal (1 Koningen 21, 1-7).
week 41: Toch gekregen (1 Koningen 21, 8-16);
Slecht nieuws (1 Koningen 21, 17-29).
Regel van de maand
Elke maand besteden we aandacht aan een regel.
De regel van deze maand is: Op de gang zijn wij
niet te horen, zodat wij anderen niet storen.
Terugblik inspectiebezoek
Zoals vorige week in een extra mail al is gemeld,
zijn we erg blij dat de inspectie onze school weer
in een normaal toezicht kader heeft geplaatst. Na
een jaar van keihard werken en ontwikkelen, ben
ik bijzonder trots op het team dat dit met verve
en veel inzet voor elkaar heeft gekregen.
De inspectie zal binnenkort een rapport maken



o.a. nieuwbouw
17/10 boekenmarkt

over de bevindingen. Ook dit rapport zullen we
weer met u delen.
Activiteitencommissie
Zoals u allen weet hebben wij op school een activiteitencommissie, een commissie waarin wij zorgen dat alle activiteiten goed geregeld worden
voor onze kinderen. Ouder en leerkracht werken
hierbij samen en zorgen voor een goed lopend
geheel.
Wij zijn op zoek naar nieuwe commissie leden die
ons team willen versterken. Vier keer per jaar komen wij bij elkaar om te bespreken wie welke activiteit op zich neemt, hoe de voortgang is bij deze
activiteiten en evalueren we de activiteiten. Commissieleden verzorgen dus niet alle activiteiten,
maar kiezen er een aantal uit. Naast de vier algemene vergaderingen hebben we ook nog vergaderingen per activiteit.
Wist u dat u zich ook kunt aanmelden voor één
activiteit? Zodat u alleen meedraait met dat onderdeel? Zo hoeft u niet bij alle algemene vergaderingen te zijn en kunt u al uw creativiteit stoppen in de desbetreffende activiteit waar uw kracht
in ligt. Het gaat hier dan niet alleen om helpende
handjes, maar echt om het organiseren en op poten zetten samen met de andere commissieleden
van de door u gekozen activiteit.
Mocht u zich bij ons willen voegen in de activiteitencommissie of willen aanmelden voor één activiteit, mail ons dan via activiteitencommissie@konbeatrix.nl.
!!Wij hopen u te kunnen verwelkomen!!
Studiedag 3 oktober
Op 3 oktober hebben wij met alle collega’s van
het bestuur een studiedag. De kinderen zullen
daarom deze dag vrij zijn.
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Boekenmarkt
Op woensdag 17 oktober mogen de kinderen die
zich aangemeld hebben boeken verkopen in de
gemeenschapsruimte. Iedereen is welkom om de
boeken voor een prikkie te kopen. Dus geef uw
kind geld mee. Lezen en voorlezen is heel belangrijk, dus wees welkom!
Knutsellessen door José Schenk op donderdag
Naast de naschoolse tekenlessen kunnen de kinderen dit schooljaar ook deelnemen aan knutsellessen op donderdag. Papier maché, werken met
textiel, ruimtelijk werken met karton enz. De lessen kosten 9,50 per les. Via de nieuwsbrief krijgt u
informatie over data en inhoud. U kunt uw kind
dan opgeven voor een losse les.
De volgende twee knutsellessen zijn binnenkort
gepland:
Egeltje van textiel - donderdag 19 okt. van 15.30 –
17.00 uur
Vleermuis van een sok - donderdag 8 nov. van
15.30 – 17.00 uur
U kunt uw kind opgeven via de mail tekenmaar@xs4all.nl
Vermeld hierbij de volgende gegevens:
- naam van uw kind
- adres en telefoonnummer
- de leeftijd van uw kind en de groep waarin hij/zij
zit.
- tekenles of knutsel les of beiden.
Juf José zal u dan een bevestiging van inschrijving
sturen met de benodigde informatie over de lessen.

Inloopmomenten
We vinden het heel erg goed dat de kinderen nu
zelfstandig naar binnen komen! Fijn dat u als ouders hier ook zo aan mee werkt!!
Kinderboekenweek
De officiële Kinderboekenweek start op 3 oktober.
Wij vinden lezen en voorlezen zo belangrijk dat wij
al eerder starten. Het thema dit jaar is: Kom erbij!
Een mooie stimulans om met uw zoon of dochter
naar de bieb of de boekhandel te gaan.
In elke unit wordt de Kinderboekenweek op een
passende manier gestart. Verder zijn er leuke lessen en de oudere kinderen gaan voorlezen bij de
jongere kinderen. Wij sluiten af met een gezellige
boekenmarkt op 17 oktober.
De Bruna organiseert tijden de Kinderboekenweek
een leuke actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij
willen graag het (voor)lezen van kinderboeken
stimuleren en zouden het leuk vinden om samen
met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit
te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen,
hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! Hoe
werkt de Schoolbieb-actie? U koopt van 3 t/m 14
oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en)
bij uw lokale Brunawinkel en levert de kassabon in
op school. Lever de kassabonnen vóór 1 november
2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen in
bij een Bruna-winkel. Een Brunawinkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon. De
school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van
het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel. Wij hopen dat u
samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
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