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Nieuwsbrief
Dierendag groep 1/2

Boekenmarkt

Maandag 4 oktober is het dierendag. De

De afsluiting van de Kinderboekenweek is

kinderen van groep 1/2 gaan deze dag naar

traditiegetrouw op donderdag 14 oktober

het AOC Terra om daar de dieren te bekijken.

met de boekenmarkt. We starten om 14.00

Ook mogen zij deze dag hun dierenknuffel

uur.

mee naar school nemen.

Welk beroep kies jij?
De afsluiting van de Kinderboekenweek is op
vrijdag 15 oktober. De kinderen van groep
1-8 mogen deze dag verkleed op school
komen. Ze mogen zich verkleden als het
beroep wat ze graag willen worden als “ze
later groot zijn”.
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Dierendag groep 3

Vrijwillige contactmiddag
Op donderdag 7 oktober en dinsdag 12

De kinderen van groep 3 mogen maandag 4

oktober organiseren we weer een vrijwillig

oktober eveneens hun dierenknuffel mee

contactmoment voor de kinderen van groep 1

nemen. Aan de hand van hun dierenknuffel

t/m 7. De ouders van de kinderen van groep

leren de kinderen over hoe ze hun dier het

8 hoeven zich niet op te geven. Zij hebben

beste kunnen verzorgen.

net de popgesprekken voor het voortgezet
onderwijs gehad.

Kinderboekenweek

Als u vragen heeft over uw kind(-eren), kunt

Woensdag 6 oktober gaat de

u aangeven dat u graag een gesprek wilt met

Kinderboekenweek van start. Dit jaar met het

de leerkrachten van uw kind(-eren).

thema ‘Worden wat je wil’.
Het gesprek kunt u zelf inplannen.
De opening van de Kinderboekenweek is op
woensdag 6 oktober. Met een mooie show
van een bijzonder beroep.

Naschools sportaanbod

Jaargang: 2021-2022
2019-2020

NSA dinsdag 5 oktober 2021
Daarna wordt het thema in elke klas verder

Tijd: 14.45 – 15.45 uur

uitgewerkt. En natuurlijk proberen we deze
week zoveel mogelijk mooie boeken te lezen!

Doe jij ook mee met het Naschoolse
Sportaanbod? Tijdens dit NSA kan jij jezelf
helemaal uitleven in verschillende balsporten.
Dus denk jij goed te kunnen voetballen? Heb
jij talent voor hockey? Of lijkt basketbal je

leuk? Kom dan gezellig naar de NSA bij
Paulus Potterstraat en laat zien wat jij kan!!
We zien jullie graag in de gymzaal
Potterstraat!

Agenda
2 oktober

Rondje Lindewijk

4 oktober

Dierendag

6 oktober

Opening Kinderboekenweek

7 oktober

Vrijwillige contactmiddag

12 oktober

Vrijwillige contactmiddag

12 oktober

Jaarvergadering OV

14 oktober

Boekenmarkt

15 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek:
Welk beroep kies jij?

16 oktober

Herfstvakantie t/m 24 oktober

25 oktober

Oud papier
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