Schooljaar 2020-2021

(extra) nieuwsbrief 6

De Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek was een groot succes; zowel de leerkrachten als de
kinderen hebben hard gewerkt om leuke activiteiten te bedenken.
Onderaan deze extra nieuwsbrief een verslag gemaakt door kinderen uit groep 8.
Als afsluiting heeft groep 6b nog een modeshow gehouden in de speelzaal. Dat
was een daverend succes, maar het verslag van groep 8 was voor die tijd al
klaar. Vandaar dat ik het nog even benoem.

Maar eerst nog een paar andere zaken die ik met jullie wil delen.

Website
De nieuwe website is online! Aankomende vakantie ga ik nog aan de slag om de
site verder te vullen, maar het ziet er al goed uit en hij is weer up-to-date!
Hebben jullie tips of missen jullie iets? Geef het aan mij door; jullie hebben als
ouders weer een andere kijk op de site.

Ouderraad
De dag van de leraar is geweest en de schoolleiding heeft, in overleg met de
ouderraad, een attentie voor alle leerkrachten en stagiaires gekocht.
Deze is betaald vanuit de ouderbijdrage. Dus ouders bedankt hiervoor.
Vorig jaar is het schoolreisje niet doorgegaan. Het geld van jullie ouderbijdrage
staat dus nog gereserveerd. Wel zullen wij dit jaar om een vrijwillige bijdrage
van €35 vragen voor de Sinterklaas en Kerstfestiviteiten.
Hoe we deze dagen precies gaan vormgeven, is nog niet duidelijk. Wat wel
duidelijk is, is dat ouders niet de school in mogen komen tot aan de
kerstvakantie (besloten door de AWBR, het bestuur). Versieren in school zal door
de ouderraad en het team worden gedaan; dit jaar dus geen oproep voor
hulptroepen. De Sint is, samen met zijn pieten, van harte welkom op school.
Ook over de invulling van kerstdiner wordt nagedacht. Uiteraard is er jammer
genoeg geen kerstborrel voor de ouders op het schoolplein i.v.m. Corona.
Nadere informatie over hoe en wat volgt later.
Groetjes namens de ouderraad,
Juliet, Anne-Marie, Saskia, Hanneke, Suleyha, Cora

Corona update
Ik heb geen meldingen meer gekregen van ouders die positief getest zijn, maar
helaas is er afgelopen week wel een leerkracht positief getest. De betrokken
groepen zijn ingelicht. Gelukkig heeft dit geen gevolgen voor de school en
hoeven er geen andere leerkrachten of groepen thuis te blijven.

Belangrijke data:
Maandag 12 oktober

Start herfstvakantie (1 week)

Maandag 19 oktober

Studiedag: kinderen vrij

Dinsdag 20 oktober

Ouderavond (virtueel)

Maandag 9 november

Start week van de mediawijsheid

Woensdag 18 november

Studiedag: kinderen vrij

Vrijdag 4 december

Sinterklaasfeest

Op de volgende bladzijden staat het verslag van de Kinderboekenweek dat
gemaakt is door kinderen uit groep 8. Heel veel leesplezier, want het is echt
ontzettend leuk. Dank jullie wel!

Beste ouders,
Deze week is het de kinderboeken week, maar wegens corona kunnen jullie er
helaas niet bij zijn, daarom hebben een verslag gemaakt van het feest:

Het thema van dit jaar= Geschiedenis

Hierboven ziet u foto´s van hoe bij ons de Kinderboekenweek is begonnen. Er
waren leuke dansjes van verschillende groepen.

Er is ook nieuwsbegrip gemaakt over de
Kinderboekenweek.
Zoals elk jaar komt er iemand van de WG kunst om
iets moois met ons te maken.

Elke week lezen we ook voor aan de kleuters.

We lezen ook elke week tutor met de groepen 4a/4b.

Nu een interview met verschillende kinderen van de school
Als eerst interviewen we Sophia van groep 7
Hoi hoe heet je?
´Sophia´
Heb je een lievelingsboek?
´Ja het is het boek, het dagboek van een muts´
Waarom vind je dat boek zo leuk?
´Ik vind het interessant dat ze vertelt over haar leven´
Vind je lezen leuk?
´Ja´

Dat was het interview met Sophia nu gaan we naar de volgende interview met
Ramses uit groep 3
Hoi Ramses , wat is je lievelingsboek?
´Dog man!´
Word je vaak voor gelezen?
´Niet zo vaak maar soms wel een beetje´
Vind je leuk om te lezen?
´Ja!´

Nu gaan we naar de laatste interview!
Hoi hoe heet je?
´Veerle´
In welke groep zit je?
´Groep 4´
Welk boek lees je?
´Harry Potter´
Wat is je lievelingsboek?
´Harry Potter´
Word je vaak voorgelezen?
´Ja´
Vind je lezen leuk?
´Ja´
Dit was de interview met kinderen van groep 3, 4 en 7

Tot slot hebben we nog een voorleeswedstrijd met de groepen 4
georganiseerd.

Sean is de winnaar van de voorleeswedstrijd.
Dit was het verslag.
Het is gemaakt door Benjamin en Milou van groep 8b
en Anais en Cato van groep 8a.

