NIEUWSBRIEF 4
SCHOOLJAAR 2017 – 2018
19 oktober 2017
Kinderboekenweek:
Morgen sluiten we om 10.30 uur de Kinderboekenweek af met een optreden van alle groepen in
het speellokaal.
Aanvang school:
Na de herfstvakantie zijn de schooltijden aangepast. Vanaf kwart over 8 zijn de kinderen
welkom op school. Ze kunnen dan onder toezicht van de pleinwacht op het plein spelen. De
eerste bel gaat om 08.25 uur. Vanaf dat moment gaan de kinderen naar hun klas. Om 8.30
uur luidt de tweede bel en starten we daadwerkelijk met de lessen.
Hoofdluiscontrole:
Maandag 30 oktober worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Na elke vakantie (zomerherfst, kerst, voorjaars- en meivakantie) houden we een hoofdluiscontrole. Graag uw kind (-eren)
voor een controle met schone haren, zonder gel, haarlak e.d. op school te laten komen.
Nieuws uit groep 3 en 4:
Hartelijk bedankt, alle ouders die voor het vervoer en/of begeleiding hebben gezorgd naar de
Groene Spelen en bibliotheek.
Ook bedankt voor alle 'spook-outfits' die veel ouders voor de kinderen hebben gemaakt of
geregeld. Graag wel even bewaren, want de kans is groot dat we deze nog een keer gaan
gebruiken dit schooljaar.
Ruben nam een bijennest mee naar school. De kinderen vonden dit heel
bijzonder om te zien. Juf Leentje gaat voortaan op donderdagochtend op
vrijwillige basis assisteren in groep 3 en 4. Zij zal met kleine groepjes en
individuele kinderen aan de slag gaan. Wij zijn erg blij met haar hulp!
In het kader van de Kinderboekenweek organiseerden we voor de groepen
1 t/m 4 een tekenwedstrijd. De gruwelijke en engste tekening was van
Freek van der Veldt uit groep 3.
Freek van harte gefeliciteerd! Wilt u alle tekeningen nog bewonderen, dat
kan. De tekeningen blijven nog tot een week na de herfstvakantie in het
speellokaal hangen.
Nieuws uit groep 5 en 6:
Fardou, Anna en Linde hebben vorige week vrijdag mee
gedaan aan de voorleeswedstrijd in het speellokaal Alle drie
hebben ze hartstikke goed voorgelezen (zie ook nieuws uit
groep 7 en 8).
Vanaf september tot en met 22 november krijgen de kinderen
van groep 5 en 6 slagwerk aangeboden van docenten van
Ateliers Majeurs. Kijk voor foto’s op de site van school.
Nieuws uit groep 7 en 8:
Danijel, Lotte en Lieke waren afgelopen vrijdag de deelnemers
uit groep 7 en 8 aan de voorleeswedstrijd. De jury, bestaande
uit meester Willem, juf Grietje en juf Tineke, besliste unaniem
dat Lieke de Jong het beste voorlas. Gefeliciteerd Lieke!
Gisteren hadden de kinderen van groep 7 en 8 hun tweede schaatsles in Thialf. Vandaag waren
veel ouders tijdens de openbare les Rots en Water getuige van de Rots en Water inspanningen
van deze kinderen. Zie voor foto’s www.ambyld.nl
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Kalender:
Net als vorig jaar zijn we druk bezig met de jaarkalender. Als de data en informatie zijn vastgesteld,
kan alles naar de drukker. We hopen in ieder geval na de herfstvakantie dat de nieuwe exemplaren
klaar zijn.
Schoolfruit:
Onze school mag deelnemen aan EU-Schoolfruit 2017-2018. Dat betekent
dat we een half jaar lang op drie dagen per week onze leerlingen kunnen
trakteren op een gezonde pauzehap. Dit wordt betaald door de Europese
Unie en de groente- en fruithandel. Het schoolfruit start in de week van 13
tot 17 november a.s. Nadere informatie volgt.
Gratis afhalen:
Onder het mom: “Weg is pech!”

Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 9 november a.s.
Agenda:
Vrijdag 20 oktober
Maandag 23 t/m vrijdag
27 oktober
Maandag 30 oktober
Woensdag 1 november
Zondag 5 november
Dinsdag 7 november
Woensdag 8 november
Zaterdag 11 november
Maandag 13 november
Dinsdag 14 november
Woensdag 15 november
Vrijdag 24 november
Zaterdag 25 november
Dinsdag 28 november

10.30 Uur weeksluiting Kinderboekenweek.
Herfstvakantie.
’s Middags hoofdluiscontrole
10.00 Uur schoolschaatsen groep 7/8
Juf Karin jarig
19.30 Uur pleincommissie
8.30 Uur directeurenoverleg
10.00 Uur schoolschaatsen groep 7/8
Sint Maarten
Ontruimingsoefening
Verpleegkundige voor groep 7
Start schoolfruit
Inleveren kaartjes balonnenwedstrijd
Groep 5/6 gaat naar het sprookje
Juf Hillie jarig
Algemene ouderavond

Met vriendelijke groet,
Roelf Grasmeijer
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