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Kinderboekenweek
Van 3 t/m 14 oktober is het
Kinderboekenweek met als
thema vriendschap: Kom erbij!
In verband met de sportdag
voor de kinderen van groep 5
t/m 8, is de opening van de
Kinderboekenweek op
donderdagochtend 4 oktober.
Om half negen starten wij op
ons schoolplein met het
dansnummer ‘Kom erbij!’ van
Kinderen voor Kinderen.
Er staan nog meer activiteiten
gepland. De kinderen uit de
bovenbouw gaan voorlezen aan
de kinderen van de onderbouw.
Daarnaast gaan een aantal
ouders een toneelstuk opvoeren
voor de kinderen van groep 1
t/m 4. Er is een
voorleeswedstrijd voor kinderen
uit groep 5 t/m 8.
De Kinderboekenweek wordt
afgesloten op vrijdag 12 oktober
met de Lekker-Lang-Leesdag
voor alle kinderen. Meer
informatie hierover volgt.

Gratis boeken schoolbieb
Bruna organiseert tijdens de
Kinderboekenweek een mooie
scholenactie om het lezen van
kinderboeken te stimuleren.
Sparen voor de schoolbieb.
Wilt u de kassabonnen van
aankopen van kinderboeken bij
de Bruna (in de actieperiode van
3 t/m 14 oktober ’18) inleveren
bij de leerkracht? De school mag
t/m 15 december voor 20% van
het totale kassabonbedrag
nieuwe kinderboeken uitzoeken
bij de Bruna.
#durftevragen#lezenisleuk!
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Nieuwe vloer
Inmiddels is duidelijk wanneer
de nieuwe vloer gelegd gaat
worden. Het is in de korte tijd
van de komende vakantie niet
haalbaar om heel de school van
een nieuwe vloerbedekking te
voorzien, vandaar dat het in
verschillende fasen verdeeld
wordt. We zijn verheugd te
kunnen meedelen dat in de
herfstvakantie het eerste deel
wordt aangepakt. Dit is het
gedeelte van de groepen 1/2,
3, de hb groep, het kantoor en
de gangen van de onderbouw.
Hierna wordt gezamenlijk
afgestemd wat er vervolgens
wordt opgepakt en wanneer.
We houden u op de hoogte.
Bent u in de week van 15
oktober beschikbaar om te
helpen met de ruimtes
leegmaken, meldt u graag aan
bij Bianca per mail. Vermeld
daarbij welke dag en vanaf
hoe laat u kunt komen helpen.
Bedankt alvast.

EU Schoolfruit
Van 13 november t/m 20 april
doet onze school weer mee aan
het EU-Schoolfruitprogramma.
De kinderen krijgen op drie
vaste dagen in de week
gedurende 20 weken een
portie groente of fruit tijdens
het 10-uurtje. Welke dagen het
worden hoort u nog van ons.
Met EU-Schoolfruit leren
kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten groenten
en fruit te eten. Dat is niet
alleen gezond, maar ook leuk!
Meer informatie vindt u op:
www.euschoolfruit.nl

BELANGRIJKE DATA 2018-2019
3 t/m 14 oktober
Kinderboekenweek
3 oktober
Sportdag groep 5 t/m 8
Bezoek Singer theater gr 3 en 4
5 oktober
Sportdag groep 3/4
Dag van de leraar
17 oktober
MR vergadering 20.00 uur
22 t/m 26 oktober
Herfstvakantie
29 oktober
Studiedag, alle kinderen vrij
Brief privacy-voorkeuren
Alle ouders hebben deze brief
begin van het schooljaar
ontvangen. Graag, uiterlijk deze
week, de brief ingevuld inleveren
bij de leerkracht. De brief is
bijgevoegd.

Activiteiten buurtsportcoaches
Bijgevoegd de BSC flyer van
oktober en herfstvakantie
activiteiten.
Vraag van de maand
Hierbij ontvangt u, namens Jeugd
en Gezin Gooi en Vechtstreek, de
vraag van de maand oktober
2018. De vraag van deze maand is
gekoppeld aan het thema van de
week van de Opvoeding
2018: Samenspel.
De vraag luidt: “Opvoeden is
samenspel, wat is van belang in
dit teamwork?” Zie bijgevoegd
document voor meer informatie.

