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Herfstwandeling
Op woensdag 10 oktober zijn de groepen 1, 2 en 3 naar het
bos geweest om een herfstwandeling te maken. Het was
prachtig weer. De leerlingen hebben veel geleerd over dit
jaargetijde en hebben mooie herfstspulletjes mee terug naar
school gebracht. In deze groepen wordt op dit moment ook
gewerkt aan het thema “Herfst”. In de lagere groepen wordt
geleerd wat het jaargetijde inhoudt, en wat de kenmerken
van de herfst zijn. In
de hogere groepen
wordt geleerd hoe de
seizoenen ontstaan.
De groepen zijn begeleid door een groot
aantal hulpouders.
Die willen wij allen
hartelijk danken voor
hun steun en inzet.

Voorlopige schooladviezen leerlingen groep 8
Op de kalender van de schoolgids 2018-2019 is te lezen dat
de voorlopige adviesgesprekken
voor de ouders en leerlingen van
groep 8 plaats zullen vinden op
19 en 22 november a.s. Deze
datums worden gewijzigd naar
woensdag 21 november. W e
starten om 12.45 uur en zullen
gedurende de avond doorgaan
met de gesprekken. Via MSI zult
u t.z.t. in kunnen tekenen op het
gesprek. Noteer de middag of avond alvast in uw agenda.

Herfstvakantie
Van maandag 22 oktober t/m vrijdag 26
oktober is de Herfstvakantie in onze
regio. De school is deze week de hele week
gesloten. We verwachten alle leerlingen
weer terug op school op maandag 29 oktober tussen 08.15 en 08.30 uur.

Zaterdagschool op 27 oktober
Op zaterdag 20 oktober is er gewoon zaterdagschool. De
zaterdagschool is op zaterdag 27 oktober gesloten. Er is die
ochtend dus geen zaterdagschool.

Agenda
13-10: Zaterdagschool van 09.30-12.00 uur.
15-10: VSD-activiteit “Girlpower.
16-10: Kijkdag bij zwemmen voor ouders groep 5; VSDactiviteit “Musical”
17-10: Naschoolse sportactiviteit “Atletiek” in Piet Vinkcentrum
18-10:VSD-activiteit “Techniek”
19-10: Groep 7 Generation Discover
20-10: Zaterdagschool van 09.30-12.00 uur
22-10 t/m 26-10: Herfstvakantie . Alle kinderen zijn
deze week vrij.
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Generation Discover
Op vrijdag 18 oktober
zullen de leerlingen van
groep 7 de Generation
Discover op het Malieveld bezoeken. De Generation Discover is een
groot technologie festival voor jongeren. Op
het festival leren de leerlingen alles over wetenschap en technologie en hoe zij kunnen bijdragen aan alle 17 duurzame doelen,
the global goals, ontwikkeld door de Verenigde Naties. De kinderen gaan met de tram. De tramkaartjes zijn via school geregeld. De leerlingen vertrekken om 09.15 uur en zullen omstreeks
14.30 uur weer op school terug zijn. Alle leerlingen moeten een
lunchpakket van thuis meenemen.

Kijkochtend zwemmen
Iedere dinsdagochtend hebben de leerlingen
van groep 5 zwemles in het Hofbad. De
zwemles is van 09.15-10.00 uur. Op dinsdag
16 oktober is het een kijkles voor alle
ouders. U bent welkom van 09.15-10.00 uur.
Ouders moeten wel voor eigen vervoer van
en naar het zwembad zorgen.

Ontruimingsoefening hele school
Twee maal per jaar houden wij op school een ontruimingsoefening met alle leerlingen. Eén maal per jaar doen wij dat onder
begeleiding van de brandweer. In geval van calamiteiten is het
van belang, i.v.m. de veiligheid van alle leerlingen, dat ons gebouw snel en ordelijk ontruimd wordt. Daarom oefenen we daarvoor. Vanochtend hebben we geoefend met elkaar. De medewerker van de brandweer was erg tevreden over de snelheid en
ordelijkheid waarmee het gebouw verlaten werd.

Jarige Kinderen

Groep

Datum

Romano Verheyen

3

14-10

Salim Taheri

7

15-10

Hasnaïn Hanif

8

17-10

Aurora Stinis

8

22-10

Aysen Ahmed

6

24-10

Afraish Oemraw

8

24-10

Dérian Groenewald

6

28-10

Ambrigio Krishna

6

29-10

Van harte gefeliciteerd!!

