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Engelse les
Vanaf maandag 29 oktober zal miss
Helen twee maal per week op maandag en vrijdag de Engelse lessen komen verzorgen in alle groepen. Inmiddels heeft zij met alle groepen, leerlingen en leerkrachten kennis gemaakt. Vraagt u uw zoon/dochter gerust wat het geleerd heeft die dag.
Miss Helen werkt uit de op school aanwezige methoden voor de Engelse
lessen.

Technieklessen
Inmiddels zijn in alle groepen
de technieklessen gestart. Alle
leerlingen hebben structureel
technieklessen op onze
school. De leerlingen van de
groepen 5 t/m 8 om de week
op de woensdagochtend van
juf Carola en de leerlingen
van de groepen 1 t/m 4 om
de drie weken van juf Annemarie. Vanaf 2020 zijn alle basisscholen in Nederland verplicht om structureel technieklessen
aan te bieden aan hun leerlingen.

Herfstvakantie en studiedag 2-11
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.
Op vrijdag 2 november is er weer een studiedag voor het gehele team. Dat is de vrijdag in de eerste week na de herfstvakantie.
Alle leerlingen zijn die dag vrij!! De school
is dan de gehele dag gesloten.

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
20-10: Zaterdagschool van 09.30-12.00 uur
22-10 t/m 26-10: Herfstvakantie . Alle kinderen zijn
deze week vrij.
29-10: Weer naar school. VSD activiteit “Girlpower”.
30-10: VSD activiteit “Musical”.
31-10: Naschoolse sport “Atletiek” in het Piet Vinkcentrum
01-11: VSD activiteit “Techniek”.
02-11: Vandaag is het studiedag. Alle kinderen zijn vandaag
vrij. De school is de hele dag gesloten.
03-11: Zaterdagschool van 09.30-12.00 uur
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Generation Discover
Technologie is niet meer
weg te denken uit onze
wereld. De ontwikkeling
van technologie gaat
extreem snel. De groei
ervan is exponentieel.
De leerlingen van groep
7 hebben vandaag de
Generation Discover
op het Malieveld bezocht. De Generation Discover is een groot technologiefestival
voor jongeren, waarbij leerlingen leren en ontdekken hoe zij,
met behulp van technologie en eigen gedrag, kunnen werken
aan het behalen van de 17 Global Goals van de Verenigde Naties: Met elkaar realiseren van een duurzame wereld. De leerlingen hebben onderzoek gedaan, proefjes uitgevoerd en genoten van alles wat zij hebben gezien en ervaren. De Generation
Discover op het Malieveld is nog geopend voor iedereen tot en
met zondag 21 oktober 2018. Een aanrader om met uw kind te
bezoeken.

Certificering Speelplezier
Twee jaar geleden zijn wij gestart met het implementeren
van het programma
“Speelplezier” op onze locatie.
Speelplezier is een voorschoolprogramma dat leren en ontwikkelen van jonge kinderen
stimuleert vanuit spel. Afgelopen woensdag, 17 oktober, zijn onze leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 en de pmw’ers van Vliegende Vis de eerste groep in
Den Haag die het certificaat van Speelplezier heeft behaald.
Daar zijn wij heel trots op. Wij zijn enorm trots dat jonge kinderen bij ons op school weer leren spelen en spelend leren!!!

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!!

