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EU schoolfruit

14 -11

Wij doen mee met het EU schoolfruitprogramma. EU Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit
en groente te eten. Wij ontvangen 20 weken lang
iedere week 3 stuks groente en fruit voor alle
leerlingen vanaf half november. En dat helemaal gratis
dankzij financiering van de Europese Unie.

5-12

Sinterklaasviering

19-12

Kerstviering

21-12

Continurooster:
kinderen zijn om 12.30
uur vrij

Veiligheid in uw wijk - bijeenkomst

De spelochtend afgelopen maandag 5
november is druk bezocht. Veel
enthousiaste ouders hebben de
spelletjes, die werden aangeboden door
onze ouderbetrokkenheidsmedewerkers, uitgeprobeerd. De
spellen zijn nu mee naar huis om ze te
kunnen spelen met de eigen kinderen.
Het grote enthousiasme voor de
ochtend maakt dat we op korte termijn
nog eens zo’n ochtend organiseren voor
ouders die er maandag niet bij konden
zijn.

Onder het genot van een kopje koffie of thee, bent u uit genodigd
om deel te nemen aan een gesprek over veiligheid in uw wijk.
Datum: maandag 12 november
Tijd:
8:30 uur
Waar: eerste verdieping
Samen houden we onze wijk veilig
Namens de medewerkers Ouder -betrokkenheid Martha en
Nezahat

Digitale middelen
We hebben besloten om te gaan werken met Snappet. Dit is een
digitaal werkboek voor de leerlingen vanaf groep 4. In de groepen
1,2 en 3 zullen we chromebooks inzetten met verwerking op maat.
De instructie van de leerkracht is van groot belang . Tijdens die
instructie werken de leerlingen in een schrift . Vanuit die
instructie zullen leerlingen allen aan de opdrachten gaan op hun
eigen tablet. De tablet is dus een digitaal werkboek. De tablet
zorgt ervoor dat iedere leerling op het eige n niveau werkt. We
hebben het systeem momenteel besteld en zullen na de
voorjaarsvakantie ermee gaan starten. Voor informatie:
https://nl.snappet.org/

Spelochtend

Speeldernis
Volgende week donderdag 15 november
gaan de groepen 4 en 5 naar de
Speeldernis. Hier krijgen zij in een
natuurspeeltuin les over de herfst. Het
kan zijn dat het die dag regent of dat zij
in de modder gaan spelen. Trek de
kinderen a.u.b. oude kleding aan die
vies mag worden en een paar schone
sokken meegeven voor eventuele natte
voeten. De leerlingen hebben die dag
een continurooster en zijn om 14:00 uit.
Geeft u de kinderen aub eten en drinken
mee voor deze dag, want zij zijn niet op
school tijdens de pauze.
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