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SiS-regels
Zoals u van ons inmiddels gewend bent volgen nu de SiS-regels voor de
komende weken:
Onderbouw:
- Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
- Er is er maar één die praat, zodat het luisteren beter gaat.
Bovenbouw:
- We zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt.
- We luisteren naar elkaar.
Bags2School
Er lag afgelopen maandag weer een flinke berg zakken op het schoolplein.
Hiervoor onze hartelijke dank. Het totale gewicht was dit keer een record: 1180
kilo. Dit betekent dat er een extraatje in de kas van de ouderraad komt van
€ 354,00.
Deze actie was echt weer een succes.

Voor de agenda:
- 13 oktober
Continuerooster voor
groep 5 t/m 8
- 14 t/m 22 oktober
Herfstvakantie
- 31 oktober
Studiedag, alle kinderen
vrij

Kinderboekenweek
Het is Gruwelijk Eng geweest tijdens de Kinderboekenweek.
Afgelopen woensdag is er een voorleeswedstrijd geweest van de groepen
5 t/m 8. De volgende kinderen lieten hun leestalent horen: Marit, Mees,
Mirte, Marieke, Iris en Gijs. Toen de jury ging overleggen over de winnaars
hebben kinderen uit groep 3/4 een optreden verzorgd van “Zes heksen”
en groep 5 de dans “Boekenwurm”. Voor de middenbouw (groep 5,6)
heeft Mirte gewonnen met een stuk uit “Volle Maan” van Paul van Loon.
Gijs heeft bij de bovenbouw gewonnen met een stuk uit “De Grijpgrip”
van Paul van Loon. Gijs gaat onze school nu vertegenwoordigen tijdens de
regionale voorrondes. De verhalen die zijn voorgelezen pasten allemaal in
het thema.
Aanstaande vrijdagochtend kunnen alle ouders om 12.00 uur in de
groepen kijken wat er allemaal geknutseld en geschreven is.
Schoolfruit
We hebben bericht ontvangen dat wij weer zijn ingeloot voor het
Schoolfruit voor de periode van 13 november 2017 t/m 20 april 2018.
We zijn erg benieuwd wat wij allemaal weer gaan ontvangen.
Voor nieuwe ouders even een uitleg: 3x per week wordt er fruit of
groente geleverd voor in de kleine pauze. Dit is helemaal kosteloos. We
proberen via de website en Facebook te melden welk fruit/ groente er
geleverd gaat worden.
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Leerlingenraad
De Leerlingenraad bestaat uit 8 kinderen, twee uit elke groep. Dit start vanaf groep 5. De kinderen regelen
de hele vergadering zelf. Zij stellen zichzelf even voor:
“Wij zijn de leerlingenraad en wij zullen ons even voorstellen. Wij zijn Lieke en Sem en zitten in groep 8.
Sem maakt voor elke vergadering de agenda en Lieke is de voorzitter van de leerlingenraad. Uit groep 7
zitten Anne en Mink in de leerlingenraad. Zij zijn de notulisten. Ze moeten tijdens de vergaderingen
bijhouden wat we besproken hebben. Uit groep 6 zijn het Nick en Liza. Zij houden de ideeëndoos bij. De
ideeëndoos is een doos waar je ideeën in kan doen voor de school. Die worden dan met de vergadering
besproken. Ten slotte helpen Alex en Jurre uit groep 5 ons mee. We komen minstens 4 keer per jaar bij
elkaar om onze plannen en ideeën te bespreken en samen willen wij de school leuker en beter maken.”
Groetjes,
Lieke & Sem

Studiedag
Via de mail en via Facebook heeft u kunnen lezen dat een van de grote inspiratoren van dalton in
Nederland (en het buitenland) ons weer een studiedag komt geven. Hans Wenke (inmiddels 75 jaar
oud) is op 31 oktober bij ons op school. Hij gaat ons inspireren over het thema “House”. Verder gaan
wij deze dag onze kernwaarden aanscherpen. Wij kijken erg uit naar deze studiedag. Deze dag zijn
alle kinderen vrij.
Verzoek
Voor de viering van 5 december zijn wij op zoek naar oude bakblikken en oude bakvormen. Zijn er
ouders/ grootouders die deze aan ons willen uitlenen? Graag inleveren bij Nelleke of Els.
Herfstvakantie
Op vrijdag na de ochtendschooltijd (groep 1 t/m 4) en na het continurooster (groep 5 t/m 8) begint
voor iedereen de herfstvakantie. We wensen iedereen een heel gezellige vakantie, wat je ook gaat
doen. Rust in ieder geval lekker uit en geniet van elkaar.
We beginnen weer op maandag 23 oktober vol nieuwe energie.
Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u natuurlijk altijd binnen komen om hierover te praten. Ingrid
Monnee werkt van maandag tot en met donderdag. Gaat het over uw kind en wilt u een gesprek met de
leerkracht dan is dit ook altijd mogelijk na schooltijd.
Volgende nieuwsbrief:
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