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Kalender 2017-2018
September
25 Info avond groep 1, 2
26 Info avond groep 3, 4/5
27 Kinderpostzegels groep 7/8
Oktober
3 Info avond groep 6
5 School gesloten ivm
landelijke staking
6 CBO Meilan dag, kinderen vrij
9 Weekopening groep 6
10 Dag van de Duurzaamheid
18 Pannenkoekendag
20 BLP ochtend
23 Herfstvakantie

Oud papier
4 oktober
Fam. Meijer
Fam. Van der Meulen

Uit de school
Leren is leuk, je leven lang
leren…een stukje gedachtegoed
van Building learning power. We
leren kinderen doorzetten, kijken
naar zichzelf, vindingrijk te zijn en
we leren de kinderen
samenwerken. Als leerkracht heb
je een belangrijke rol in het
voorbeeld geven, het juiste
gedrag laten zien, modellen! Dit
jaar volgen verschillende
leerkrachten een opleiding om
geïnspireerd te raken, kennis op
te doen, zichzelf te verrijken en
uit te dagen als leerkracht.
Juf Saskia gaat de opleiding
beeldcoach volgen. Juf Miranda
de opleiding voor
taalcoördinator. Juf Jeannet, juf
Miranda en meester Prakash
gaan een coachingscursus volgen
op Windesheim. Meester
Prakash gaat een vierdaagse
volgen voor Talentenbouwer. Juf
Willy gaat naar een terugkomdag
voor Matrix coachen en samen
met Juf Jeannet naar een
workshop filosoferen met
kinderen. Juf Simone gaat een
leergang volgen bij het AVS over
PR en leiderschap met de andere
directeuren van de Stichting.
Daarnaast zijn er binnen de
Stichting verschillende
Kenniscafé ’s waar de
leerkrachten kennis kunnen
halen. Juf Jetske, meester
Prakash, juf Esther en juf Saskia
zijn ook betrokken bij een
Kenniskring. Dit houdt in dat ze
Stichting breed meedenken over
een bepaald onderwerp. Ik ben
trots op mijn betrokken en
gedreven team
#Leren is leuk!

nummer 3

Informatieavond
We willen u uitnodigen voor de
informatieavonden van de
groepen van uw kind (eren)
Op deze informatie krijgt u
informatie over het aanbod in de
groepen. Een informatieve avond
met een informeel karakter.
Maandag 25 september
Groep 1: 19:15 uur-20:00 uur
Groep 2: 19:15 uur-20:00 uur
Dinsdag 26 september
Groep 3: 19:00uur-19:45 uur
Groep
nummer
2 4/5: 19:45 uur-20:30 uur
Dinsdag 3 oktober
Groep 6: 20:30 uur- 21:15 uur
*Groep 7/8 Het Bornego wordt
uitgenodigd, u hoort zo spoedig
mogelijk een datum van Juf
Jetske

Eerste
Contactmoment
De startgesprekken zijn in volle
gang. De leerkrachten ervaren
het als een waardevol moment.
Kennismaken, het elkaar leren
kennen geeft een mooie start
voor de rest van het jaar.

5 Oktober
De school is dicht, we doen mee
met de landelijke staking. Zoals
beschreven in de brief van het
College van Bestuur, Eric A.
Rietkerk, willen we ons inzetten
voor de toekomst van ons mooie
vak. We hopen ondanks de
overlast op uw begrip.

Nijsgjirrich
Trefwoord
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Pannenkoekendag
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Samen leven
Leven in een land met
verschillende culturen, mensen
met een verschillende
achtergrond.

Bijbelverhalen onderbouw:
Week 40: Jozua, de nieuwe leider
(Jozua 1, 1-9); Rachab, een
vreemde vrouw (Jozua 2).
Week 41: De Tien Woorden gaan
mee (Jozua 3 en 4); Twaalf
stenen (Jozua 3 en 4).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 40: Eén volk uit twaalf
stukken (Jozua 3 – 4, 14); Twee
spionnen in Jericho (Jozua 2).
Week 41: Jericho stort in (Jozua
6); Slimme buren (Jozua 9).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 40: Eén volk uit twaalf
stukken (Jozua 3 – 4, 14); Een
kijkje bij de vijand (Jozua 2).
Week 41: De stad wordt
ingenomen Jozua 6); Slimme
buren (Jozua 9).

Dag van de
Duurzaamheid
10-10-2017
Op 10 oktober doen we mee met
de Dag van Duurzaamheid.
Door heel Nederland vinden,
voor het negende jaar, duizenden
duurzame activiteiten plaats,
georganiseerd door particulieren,
bedrijven, maatschappelijke
organisaties en overheden.

Woensdag 18 oktober is de
eerste pannenkoekendag. De
lijsten bij de klassen komen al
aardig vol, dat wordt lekker.
Enkele
nummer
2 groepen kunnen nog wel
een pannenkoekerbakker
gebruiken.
Alvast bedankt!

We doen hieraan mee om
kinderen bewust te maken van
de wereld om hun heen.
Voor deze dag heeft de
commissie verschillende
activiteiten gepland. Ze hebben
contact gehad met de gemeente
over hoe we op school beter
kunnen omgaan met ons vuil.
Marcel Borger van Orange Gas is
uitgenodigd om in de klassen te
vertellen over duurzaam rijden
en zijn passie en beweegredenen
achter dit bedrijf.

Deze dag valt in de
Kinderboekenweek. We zullen dit
jaar minder aandacht hebben
voor het thema van de
Kinderboekenweek. De
voorleesweken krijgen dit jaar
daarom extra aandacht op
school.

Kinderpostzegels
De Stichting Kinderpostzegels
heeft dit jaar ook een app
uitgebracht. De kinderen kunnen
met de app de bestelling van de
koper hierin aangeven. Het kan
en mag natuurlijk ook op papier.
De kinderen kiezen zelf wat ze
handig vinden en komen dan
woensdag vol enthousiasme bij u
lang om de postzegels en kaarten
te verkopen.
Succes groep 7/8!

