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Basisonderwijs
Agenda
04 t/m 15 okt.

Kinderboekenweek

10 oktober

Informatiemoment 16.30 uur- 17.30 uur

12 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek

23 t/m 27 okt.

HERFSTVAKANTIE

Informatiemoment
Nog even ter herinnering: op dinsdag 10 oktober wordt u
uitgenodigd om het informatiemoment bij te wonen. Bij
deze willen we ook alle kinderen uitnodigen om hierbij
aanwezig te zijn De kinderen laten u dan zien hoe het in
de groep gaat en wat er aangeboden wordt. We hopen
dat we u op dinsdag 10 oktober mogen ontvangen! Tijd
16.30 uur -17.30 uur.
Staking 5 oktober
Zoals u in de vorige nieuwsbrief al heeft kunnen lezen is
de school op donderdag 5 oktober gesloten i.v.m. de
staking van leerkrachten in het basisonderwijs. We hopen
op uw begrip.

Kinderboekenweek
Volgende week start de Kinderboekenweek
met als thema : Gruwelijk

Eng .

Hier wordt op school weer de nodige
aandacht aan besteed. Als afsluiting van de
kinderboekenweek organiseert Lifestyle op
het plein een show met dans en muziek.
Ouders, verzorgers, opa’s en oma’s etc. zijn
van harte welkom om de afsluiting bij te
wonen! De feestelijke afsluiting vindt plaats
op donderdag 12 oktober om 8.30 uur!
Bij slecht weer verplaatsen we de activiteit
naar binnen. We hopen dat we op uw komst
kunnen rekenen.

Politie op bezoek in kleutergroep
Afgelopen week heeft de kleutergroep
bezoek gehad van de politie. Het was een
spannende en leerzame ochtend. Vooral de
politieauto maakte veel indruk. Hieronder
een kleine foto-impressie.

Luizencontrole
De Wenteling is weer luizenvrij verklaard. We vinden het
fijn dat ouders deze controle willen uitvoeren. Mocht u als
ouders zelf luizen constateren, wilt u dit dan doorgeven
aan de leerkracht? Alvast bedankt!
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Peuteropvang
Na de zomervakantie is de peuteropvang weer gestart
met een groepje peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Iedereen was blij om elkaar weer te zien! De
verjaardagen van Daisy en Esmee zijn gevierd en er is
gezongen voor het baby zusje van Silvijn. Juf Willy heeft
getrakteerd, want zij gaat aan de slag bij de peuteropvang
in Wijster. Er zijn 4 nieuwe peuters gekomen. Een warm
welkom voor Jonathan, Nathan, Esmée en Erben.
Komende weken wordt er gewerkt over het thema
Welkom Puk. Puk is een vrolijke pop, hij komt bij de
peuteropvang spelen, meedoen en vertellen. Puk is
welkom net als alle peuters. Hij heeft zijn rugtas mee met
fruit, drinken en een luier. Puk doet mee met het spelletje,
waar zit je neus en waar zitten je oren? Er wordt
gezongen over het gezicht en Puk leert in welke hoeken
je kunt spelen. Er is een mooie auto hoek, een huishoek
en op de blauwe vloer staat een glijbaan en mag iedereen
met het rijdend materiaal. Er is voor de peuters en voor
Puk genoeg te beleven op de peuteropvang . Vriendelijke
groeten van Silvijn, Noud, Luuk, Mirthe, Erwin, Daisy,
Esmee, Eva , Elise, Jonathan, Esmée, Nathan, Erben ,
juf Janneke en juf Thea

Bijlage
 Songtekst Gruwelijk

eng/ lied kinderboekenweek
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