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Nieuwsbrief
Kinderboekenweek

Nieuwe leerlingen

Woensdag 2 oktober gaat de

Deze week verwelkomen we een nieuwe

Kinderboekenweek van start. Dit jaar met het

leerling bij ons op school. Hij komt in groep 1

thema ‘Reis mee!’.

bij meester Harmen.

De Kinderboekenweek start op 2 oktober met

Van harte welkom op onze school. We

een gezamenlijke opening met Doomijn en de

wensen je een fijne en een plezierige

Wegwijzer.

schooltijd toe!

Daarna wordt het thema in elke klas verder
uitgewerkt. En natuurlijk proberen we deze
week zoveel mogelijk mooie boeken te lezen!

Leesmeters maken
Tijdens kinderboeken week maken we met de

Oud papier
Maandag 7 oktober hebben we weer oud
papier.

als de kinderen klaar zijn met hun werk,

We verzamelen om 18.25 uur bij de

mogen zij lezen in een boek. Welke klas zal

kleuteringang van school.

de meeste leesmeters maken?

Het oud papier wordt van 18.30 tot ongeveer

De actie loopt van 2 oktober tot de

20.00 uur opgehaald.

herfstvakantie.
We rijden met een kraakperswagen.
Zodoende willen we u vragen geen kinderen
mee te nemen bij het ophalen van het oud
papier. Aangezien de chauffeur
verantwoordelijk is, wil hij niet dat er
kinderen om de vrachtauto heen lopen.
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Datum: 27 September 2019

kinderen een leesmeter op de muur. Steeds

Hulp gevraagd - vervoer
Voor een excursie naar stal Waldzicht in
Oldeholtwolde tijdens het circuit van groep

Jaargang: 2019-2020

3/4/5 zoeken wij nog ouders/begeleiders die

Afsluiting kinderboekenweek

willen rijden. Het is op vrijdag 4 oktober. We
vertrekken om 10.45 uur. Mensen die willen

De afsluiting van de Kinderboekenweek is

helpen, kunnen zich melden bij meester

traditiegetrouw op donderdag 10 oktober

Jeroen (groep 5A).

met de boekenmarkt. Iedereen is van harte
welkom, dus houdt u deze datum vast vrij!

Luizen
Bij een aantal kinderen zijn luizen
geconstateerd. We willen u vragen om uw
kind de komende periode even extra te
controleren op luizen. Meer informatie vindt u
in de bijlage.

Agenda
2 oktober

Opening Kinderboekenweek

3 oktober

Leerlingenraad

3 oktober

Ontruimingsoefening

4 oktober

Dierendag

4 oktober

Schoolarts gr 7

5 oktober

Rondje Lindewijk

Alvast noteren
7 oktober

Oud papier

8 oktober

Vrijwillige contactavond

10 oktober

Boekenmarkt

16 oktober

Zakelijke ouderavond

19 oktober

Herfstvakantie t/m 27 oktober

31 oktober

Schoolarts gr 7
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