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Kinderboekenweek
De afgelopen anderhalve week heeft in het
teken gestaan van de kinderboekenweek. Het
thema was dit jaar "Reis mee!". In combinatie
met het ontdekkend en ontwerpend leren (OOL)
hebben alle groepen zich met dit thema
bezig gehouden. De start was erg ludiek met
meester Gerrit als conducteur en de afsluiting
met de voorleeswedstrijd was ook een succes.
Wat hebben we toch een fantastische
verhalenvertellers op onze school!! We zijn heel
trots op ze! Aybike was de grote winnares en zij
zal onze school vertegenwoordigen bij de
Zwolse Voorleeswedstrijd!

De leerkrachten hebben zich weer flink ingezet
om deze week te laten slagen. In iedere groep
zijn de leerlingen erg druk geweest met het
thema. Ook in de hal was het thema goed te
zien aan de hand van het treinstel en de
boeken die daarin stonden opgesteld.
We hopen dat de kinderen nog enthousiaster
zijn geworden om te gaan lezen!

Pauzebeweegactiviteiten
Sinds een aantal weken zijn er op de
dinsdagen, in de kleine pauze, studenten van
Sport en Bewegen die pauzebeweegactiviteiten
doen met de leerlingen. We merken dat de
kinderen dit erg leuk vinden en hopen dit uit te
kunnen breiden naar de donderdag. De
bedoeling van deze activiteiten is om de
kinderen te laten zien dat er veel verschillende
spellen gedaan kunnen worden op het plein.

Belangrijke
data

Herfstvakantie
Vanaf vandaag kunnen de kinderen
genieten van hun welverdiende
herfstvakantie. De school is volgende
week gesloten en zal haar deuren weer
openen op maandag 28 oktober!

Politiekidz
Onderstaand kregen van we van Esther Rooseboom, onze contactpersoon bij Travers Welzijn.

Beëdiging
Zoals jullie misschien van de kinderen op school gehoord hebben, zijn de politiekids 26 september beëdigd. Dit betekent dat ze aan de wethouder en de
aanwezigen in de zaal, de volgende belofte hebben afgelegd:
Ik beloof dat ik eerlijk en behulpzaam zal zijn. Ook beloof ik dat ik andere mensen zal behandelen, zoals ik ook zelf behandeld wil worden. Ik zal mijn best
doen om een goede Politiekid te zijn.
“Dat beloof ik”.
Een spannende en leuke gebeurtenis voor de kinderen, ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes.
Verkeerscontrole
De 28 politiekids zijn afgelopen woensdag voor het eerst met de politie op pad geweest. Een echte verkeerscontrole waarbij de snelheid gecontro leerd
werd, automobilisten werden aangesproken en rode of groene kaarten zijn uitgedeeld. Mooi om te zien dat de kinderen verlegen en zenuwachtig
beginnen en met ondersteuning uiteindelijk mensen netjes durven aan te spreken!
De komende weken gaan de kids bezig met sport en weerbaarheid.

Landelijke onderwijsstaking
Zoals u wellicht in de media heeft vernomen,
hebben de vakbonden 6 november als
landelijke stakingsdag uitgeroepen. Wij geven
gehoor aan deze oproep. Gevolg daarvan is dat
er op deze dag geen les wordt gegeven en de
school dan ook gesloten is.
Hieronder een deel van het pamflet, dat u ook
zult tegenkomen in de school en waarop nog
een keer uitgelegd staat, waarom wij gaan
staken.
Wij hopen op uw begrip!

