Nieuwsbrief september 2013

En verder?
Maandag ochtend 7 oktober krijgen de kinderen van de groepen
3 t/m 8 bezoek van de bibliotheek op school.

Agenda:
01-10
02-10
03-10
05-10
09-10
14-10
17-10
18-10
21-10
25-10
31-10
05-11
06-11

Werkgroepen bijeenkomst (19.45)
Start Kinderboekenweek
Plusmiddag
Dag van de leerkracht
Roostervrije dag (alle kinderen vrij)
Kijkavond en boekenmarkt
Plusmiddag
Continu rooster tot 14.00 uur
Begin herfstvakantie
Einde herfstvakantie
Plusmiddag
Mr vergadering (19.45)
Roostervrije dag (alle kinderen vrij)

Kinderboekenweek
Op woensdag, 2 oktober begint de Kinderboekenweek .Het thema
van de Boekenweek is sport en spel. Wij willen dat met de hele
school en met alle belangstellenden openen. Om half negen
beginnen we met een gezamenlijk gezongen lied: “Klaar voor de
start ‘’ van Kinderen voor Kinderen. Daarna lezen we een stukje
voor uit een van de boeken die centraal staan deze weken. Wij
vinden het heel euk als alle kinderen in sportkleding op school
komen.
Dierendag
Op 4 oktober besteden we aandacht aan dierendag . Mathanje, de
moeder van Mees, komt die dag in elke groep iets vertellen over
huisdieren en de verzorging daarvan. Op 5 oktober is er ook een
huisdierendag in het Dorpshuis, waar de kinderen nog iets meer te
weten kunnen komen over hun favoriete huisdier.

Afsluiting Kinderboekenweek
Op maandag 14 oktober organiseren we een boekenmarkt in
samenwerking met Boekhandel Hoofdstuk Een. Onder
schooltijd kunnen de kinderen alvast kijken welke boeken ze
leuk vinden. Van half 4 tot half 5 is er gelegenheid om boeken te
kopen. 's Avonds is er kijkavond. We bieden u de mogelijkheid
om in de klassen te kijken vanaf 18:30 uur tot 20:00 uur. Ook dan
is de boekenmarkt nog open .

Studiedag 9 oktober
Op 9 oktober volgen veel leerkrachten van PRIMO een cursus.
De cursus is onderdeel van een drie jarig post-hbo
opleidingstraject tot taal-expert. Deze opleiding past erg goed bij
de richting die wij als school ingeslagen zijn. Dit jaar willen we
namelijk ons woordenschatonderwijs optimaliseren en ook zijn
we bezig met aanpassingen in onze begrijpend lezen leerlijn.
We houden u op de hoogte van ontwikkelingen.
Studiedag 6 november
Op 6 november is er ook een studiedag. Deze dag wordt
georganiseerd door ons samenwerkingsverband. We werken in
deze regio samen met alle scholen op Voorne-Putten als het
gaat om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het
onderwerp deze dag is 'gedrag'. Ook dit onderwerp hangt nauw
samen met ons dagelijks werk. .We hopen op een leerzame
dag.
Aanwezigheid directeur
Deze week ben ik op dinsdagmiddag en -avond 1 oktober en
donderdagmiddag 3 oktober op de Vliegerdt. Volgende week
alleen op maandagmiddag 7 oktober. In de laatste week voor de
herfstvakantie ben ik maandag 14 oktober de hele dag aanwezig
op school. Ik wens iedereen nu alvast een heel fijne
herfstvakantie.
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