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Agenda
29 sept.
30 sept.
6 okt.

Formulier ouderpeiling schooltijden
Opening Kinderboekenweek
Workshop Kinderboekenweek
Ixperium
15 okt.
Voorstelling groep 1-4
19 - 23 okt.
Herfstvakantie
10 en 11 nov. Oudergesprekken

Ouderpeiling schooltijden
Vandaag krijgen de oudste kinderen van het gezin uit
groep 1 t/m 8 het keuzeformulier mee naar huis,
waarop u kunt aangeven welke schooltijden uw
voorkeur hebben. Heeft u alleen nog maar een kind
in groep 8 dan krijgt u geen formulier.
Geeft u het formulier voor 7 oktober weer mee naar
school?
Brandoefening
We hebben vanmiddag een
brandoefening gehouden. Het ging
heel goed. Alle kinderen waren snel
buiten.
Sommige kinderen vonden het wel
een beetje spannend. We hebben
geprobeerd om ze zo goed mogelijk
uit te leggen dat er geen echte brand was. Dat we dit
alleen maar oefenen.
Hoe laat ben je op school.
De poort gaat om 8.20 uur open. De kinderen mogen
dan de speelplaats op en gaan meteen door naar
hun eigen klas.
Regelmatig zien we al ruim voor die tijd kinderen bij
de poort staan. Als het regent of straks kouder
wordt, is dit niet fijn. Misschien toch maar wat later
vertrekken?
Is uw kind verkouden?
Zoals je tijdens de persconferentie hebt kunnen
horen, mogen kinderen waarbij sprake is van
verkoudheidsklachten gewoon naar
school. Bij koorts (bij henzelf of in het
gezin) moeten zij wel thuis blijven.

Trakteren
Vanaf nu mogen de kinderen op hun verjaardag
weer trakteren wat ze willen. (Voorverpakt hoeft
niet meer.) Natuurlijk zijn we wel voorstander van
een gezonde traktatie die niet te groot is.
Kinderboekenweek 2020: ‘En toen’
Op woensdag 30 september gaat de
Kinderboekenweek weer van start. Wij gaan er een
leuke tijd van maken op onze school. Het thema is
‘En toen’ en staat in het teken van geschiedenis. In
iedere klas wordt er op een andere manier aandacht
geschonken aan dit thema.
We gaan de Boekenweek op 30 september
gezamenlijk openen met alle kinderen.
De lees-mediacoach verzorgt een activiteiten in het
kader van boekpromotie.
Er is een voorstelling voor groep 1 t/m 4 en een
workshop voor alle groepen die wordt
georganiseerd door het Ixperium.
In de agenda kunt u zien op welke dagen dit
plaatsvindt.

Kinderboekenweek in de bibliotheek in Beneden
Leeuwen
In de bijlagen vind je informatie over activiteiten die
plaatsvinden tijdens de Kinderboekenweek in de
vestiging Beneden-Leeuwen rond het thema “En
toen………. “ . Kinderen kunnen aangemeld worden
via deze link: https://rivierenland.opshop.nl/608/100-jaar-geleden-1/vanaf/30-09-2020
Voor leerlingen die voorlezen in de groep spannend
vinden, maar wel eens een hond willen voorlezen
komt Soul op zaterdag 3 oktober weer naar de
bibliotheek in Druten.
https://rivierenland.op-shop.nl/8898/soul-devoorleeshond/03-10-2020

Bijlagen bij deze Nieuwsflits
-Informatie Kinderboekenweek bibliotheek Beneden
Leeuwen.
-Verkiezingen GMR.

