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Schoolreizen
De groepen 1 t/m 4 hebben een heerlijke, zonnige dag gehad in Oud Valkeveen! Wat was
het fantastisch om weer met de kinderen op pad te kunnen en uitgezwaaid te worden door
zoveel ouders. Hebt u de foto’s al gezien op de website?
De groepen 5 t/m 8 gaan 24 september naar Duinrell.
We hopen dat zij net zo’n mooie dag zullen hebben.
Spaar mee voor de schoolbieb
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je
schoolbieb!’. Lezen is een feestje Bruna wil graag (voor)lezen
stimuleren door samen met ouders en kinderen de
schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier
begint op school én bij Bruna.
Zo werkt het:
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel in
Velserbroek en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en
krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit
tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen,
hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10
november bij de leerkracht. Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer
leesplezier krijgen!
Communiceren kun je leren!
Het eerste schoolbrede thema van dit schooljaar is 'communiceren kun je leren!' Het is een heel
divers thema, waarbij per groep een eigen invulling hieraan wordt gegeven: 'kikker is
kikker', 'sterke verhalen', 'dit wil ik zeggen' en 'machtige media'. In school wordt naarmate de
weken vorderen steeds beter zichtbaar aan welk thema gewerkt wordt. Niet alleen in de groepen,
maar ook op het podium, waar de kinderen bij het kiezen van een leesboek ook een keuze maken uit
de boeken die aansluiten op dit thema. Door de bibliotheekouders is een grote collectie van
themaboeken gehaald bij de bibliotheek. Ook hieruit kunnen de kinderen een keuze maken.

Themaboeken op het het podium

Prikbord groep 8: machtige media
op de tijdlijn
Schooljaar 2021-2022

Floraronde 293
1991 LB Velserbroek
Tel. 023 - 5389381

groep 1/2 a en 1/2 b: 'Kikker is kikker' - je bent goed zoals je bent

groep 5: 'dit wil ik zeggen'
lapbook

Kinderboekenweek
Van 6 t/m 17 oktober is het kinderboekenweek. Daar besteden
we op school ook aandacht aan. We openen deze week op een
feestelijke manier op school.
Op dinsdag 5 oktober komt voorafgaand aan de
kinderboekenweek de schrijver Harald Timmer in alle groepen
voorlezen uit zijn eigen boeken. Daarnaast mogen de leerlingen
hem vragen stellen over zijn vak als schrijver en de boeken die
hij geschreven heeft of waar hij mogelijk nog aan werkt.
Donderdag 14 oktober zal er een kleine kinderboekenmarkt op
school zijn. Ook Harald Timmer zal hier aanwezig zijn om u de
gelegenheid te geven zijn boeken te kopen.
Meer informatie over de kinderboekenmarkt volgt later.

Swimming ’s Cool
Dank aan alle ouders die het vervoer naar en van het zwembad mogelijk
maken voor de leerlingen om deel te kunnen nemen aan Swimming ’s Cool.

Kleutergym
De oudste kleuters vonden het reuze spannend om voor de gymles naar meester Leroy in
het Polderhuis te gaan. Wat hebben ze hun best gedaan, wat was het leuk! Ze kijken alweer
uit naar de volgende keer!

Schooljaar 2021-2022

Floraronde 293
1991 LB Velserbroek
Tel. 023 - 5389381

Verjaardagspartijtjes
Verjaardagen worden gevierd in de groepen en àlle leerlingen kunnen dan zingen en
genieten van het feestelijke moment. Niet alle kinderen uit de klas kunnen worden
uitgenodigd voor een partijtje. Dat is logisch en begrijpelijk voor de volwassenen. Echter
voor de kinderen is het een grote teleurstelling als de kaarten voor zo’n feestje in de klas
worden uitgedeeld en jij krijgt niets…..
We vragen u daarom de kaarten niet op school te laten uitdelen, maar dit persoonlijk, buiten
schooltijd aan de desbetreffende kinderen te geven.
Informatie avond
Dinsdagavond 28 september en voor de ouders van de kleuters ook woensdagmiddag 29
september is er een informatiemoment op school. De leerlingen laten zelf zien en vertellen
hoe het er bij hun in de klas aan toe gaat en waar zij mee werken. Omdat we nog voorzichtig
moeten én willen zijn met grote groepen in de school vanwege Corona, maar toch ook weer
mogelijkheden willen bieden aan contact tussen ouders en school, willen we u met nadruk
vragen slechts met één ouder per leerling naar dit informatiemoment te komen.
Via de leerkracht van uw kind ontvangt u de uitnodiging.
Versoepeling Corona richtlijnen
Helaas zijn er nog geen versoepelingen in de richtlijnen voor het basisonderwijs bekend. In
afwachting daarvan hanteren wij de geldende maatregelen en afspraken.
Met elkaar ervaren dat de aanpassingen op onze dagelijkse manier van doen ook nieuwe
inzichten en een andere manier van werken gebracht heeft. Een aantal daarvan zijn als zó
prettig ervaren dat we dat willen laten voortbestaan. Wat dat zal betekenen voor onze
school zullen we uiteraard aan u laten weten.
Agenda
•
•
•
•

Vrijdag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

24 september
28 september
29 september
1 oktober

•
•
•
•
•

Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Dinsdag
Donderdag

5 oktober
6 oktober
6 oktober
12 oktober
14 oktober

Schoolreis Bovenbouw 5 t/m 8
Informatieavond groep 1 t/m 8
Informatiemiddag groep 1 / 2 A, B
Voorstelling groep 3, voor alle
leerlingen en voor de ouders van
de leerlingen van groep 3
Schrijver in de klas
Opening Kinderboekenweek
Nieuwsbrief 3
Jaarvergadering OR & MR
Kinderboekenmarkt

KIWI stickers sparen, spaar je mee? Lever ze ajb in op school.
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