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GROEP 7 EN 8 OP PAD MET
KINDERPOSTZEGELS EN KAARTEN!
Vanaf woensdag 24 september tot en met vrijdag
3 oktober 2014 gaan meer dan 200.000 kinderen
uit groep 7 en 8 van ruim 5.000 basisscholen op
pad om kinderpostzegels, kaarten en
kinderpleisters te verkopen. Ook de leerlingen van
groep 7 en 8 van onze school doen mee met de
Kinderpostzegelactie. Met de verkoop geven zij
kwetsbare kinderen een kans op onderwijs. Niet
alleen in Nederland, maar ook in andere landen.
Het thema van de Kinderpostzegelactie 2014 is
‘Laat kinderen leren’.
We wensen hen heel veel succes, want zij helpen
met hun inzet andere kinderen die het minder
goed hebben.
Kijk voor meer informatie op
www.kinderpostzegels.nl.
In groep 7/8 krijgen de leerlingen duidelijke
instructie over hoe zij de lijsten moeten invullen.
Woensdag 24 september krijgen onze leerlingen
de enveloppen mee.
LEZEN IN GROEP 4
Omdat we dus vorig jaar goede resultaten hebben
gezien met leesbladen voor thuis, gaan we ook,
zeker aan het begin van het schooljaar, voor groep
4 leeswerk meegeven. Dat worden natuurlijk
moeilijkere en langere woorden. De woorden die
we gaan gebruiken komen van de leesmethode
Estafette en Snappet.
BATTERIJEN ENZO
Al enige jaren staan er bij ons op school tonnen
voor het inzamelen van lege batterijen en
cartridges. Hiervoor ontvangt school punten, waar
extra middelen bv buitenspeelgoed) kan worden
aangeschaft.

INFORMATIEAVOND
Alle kinderen hebben vandaag een persoonlijke
uitnodiging voor u als ouder gemaakt betreffende
de informatieavond op dinsdag 23 september a.s.
Dinsdag 23 september a.s. is er een
informatieavond voor alle ouders en/of verzorgers
van onze school.
U bent samen met uw kind(eren) van harte
welkom tussen 18.00 en 19.30 uur.
Dit schooljaar willen wij de informatieavond op
een andere manier gaan organiseren.
U komt samen met uw kind(eren) naar school om
het reilen en zeilen in de groep te bekijken.
Uw kind zal zelf vertellen wat ze op school
allemaal doen en laat aan de hand van methoden
en andere materialen (o.a. de tablets en
ontwikkelingsmateriaal) zien hoe ze in de groep
werken.
De leerkracht is in de klas aanwezig om eventuele
vragen te beantwoorden.
Neem ook gerust een kijkje in de hulp/plusklas bij
juf Els.
Daarnaast krijgt u op papier de belangrijkste
informatie betreffende dit schooljaar mee.
Dat betekent dat uw kind een belangrijke taak
heeft om u wegwijs te maken in de school.
Daarom hebben wij een vrije inloop tussen 18.00
en 19.30 uur.
U komt toch ook?
De Ouderrraad (OR) en de
Medezeggenschapsraad (MR) zijn ook aanwezig
op deze avond.
De leden van de OR en MR staan u in de hal
graag te woord over hun activiteiten.
U kunt een jaarverslag van OR en MR meekrijgen
met informatie over wat er het afgelopen
schooljaar allemaal is bereikt. Het financiële
verslag vanuit de OR ligt ter inzage in de hal.
Er ligt ook een jaarverslag vanuit de directie voor
u klaar over het onderwijskundig beleid van de
school en welke plannen wij hebben voor dit
schooljaar.

SCHOOLKORFBALTOERNOOI
Afgelopen woensdag 17 september heeft onze
school met de groepen 5, 6, 7 en 8 deelgenomen
aan het schoolkorfbaltoernooi. Dit jaar werd het
toernooi in Zetten gehouden, op de mooie
sportvelden van het Hendrik Pierson College.
We waren vertegenwoordigd met vier teams,
waarin om beurten meerdere kinderen mochten
spelen. Ze hebben allemaal erg goed hun best
gedaan! De meeste poulewedstrijden hebben we
gewonnen, maar het was helaas niet genoeg om in
de finalerondes te komen. Dit omdat er meerdere
poules per jaargroep waren en hadden andere
teams nog beter gepresteerd.
Maar, zoals gezegd wordt, meedoen is
belangrijker dan winnen. De kinderen hebben
genoten van het samenspel! Gedrevenheid en de
teamspirit waren duidelijk aanwezig op het
korfbalveld. Dit was ook zeker van toepassing op
de enthousiaste ouders, die geholpen hebben met
het begeleiden van de teams, het vervoeren naar
het toernooi en het gewoonweg aanmoedigen van
onze kinderen tijdens de wedstrijden. Bedankt!

Ook spulletjes die beginnen met de letter die
centraal staat. Hier maken we dan
de lettertafel mee.
Zo proberen we de woordenschat en letterkennis
te bevorderen.
Mij vraag aan u is of u thuis ook aandacht wilt
besteden aan het thema en de letter.
Wanneer u vragen hebt kunt u deze altijd stellen.
STICHTING VOORKOM
Op donderdag 25 september en dinsdag 30
september zal er een medewerker komen van
stichting VOORKOM. De lessen zullen gaan over
roken en alcohol. Deze lessen zijn voor de
leerlingen van groep 7 en 8. Zij krijgen ook
opdrachten mee , die thuis met de ouders gemaakt,
en besproken moeten worden.

SEPTEMBER
22-09 Mia Ordelman
26-09 Jesarela Tentua
26-09 Thomas Liethof
29-09 Iris Vonk
OKTOBER

1-10 Nesan Ali

KLEUTERPLEIN EN PLUSPUNT VOOR
KLEUTERS.
Gedurende het schooljaar wordt er gewerkt met
verschillende thema's die
komen uit de methode's Kleuterplein en Pluspunt.
Welk thema er behandeld wordt kunt u zien op
het prikbord in de kleuterhal. Ook hangt daar de
letter die in dit thema centraal staat.
Het is de bedoeling dat de kinderen spulletjes van
thuis mee gaan brengen die
te maken hebben met het thema en dat daar mee
een thematafel wordt gemaakt.

23-09
24-09
24-09
30-09
01-10
03-10

informatieavond start 18.00 uur
kinderpostzegels
stchting VOORKOM groep 7 en 8
stchting VOORKOM groep 7 en 8
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