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Agenda

Algemeen
Opening Kinderboekenweek
Boekpresentatie juf Daniëlle
Juf Daniëlle heeft een kinderboek gemaakt en geschreven met als titel: Vandaag is mijn lievelingsdag!
Woensdag 30 september gaat zij hier, samen
met haar mede schrijfster Mirjam Spitholt, over
vertellen tijdens de opening van de Kinderboekenweek.
De kinderen kunnen dan zien hoe het boek gemaakt is en zullen voorgelezen worden uit het
boek. Helaas kunnen hier in deze coronatijd geen
ouders bij zijn.
Om iedereen toch de kans te geven om meer
te weten te komen over het boek mogen de
ouders om 12.00 uur op het plein komen, natuurlijk op 1,5m afstand. Er zullen dan een aantal
scenes uit het boek te bewonderen zijn. Deze
scenes zullen opgesteld staan in de gang en kunnen door het raam bekeken worden.
Ook is er een mogelijkheid om het boek te
kopen en te laten signeren door juf Daniëlle en
Mirjam. De kosten voor het boek zijn 20 euro en
kunnen zowel contant als met pin betaald worden. Al nieuwsgierig geworden?
Kom dan gerust een kijkje
nemen op 30 september!
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30-09 Opening kinderboekenweek
30-09 Presentatie boek juf
Daniëlle en boekverkoop om
12.00 uur
1-10 8.30 ouderdenktank
2-10 Nieuwsbrief

Kidsteam
Ieder schooljaar vindt er
een verkiezing
plaats voor
deelname aan
het Kidsteam.
Leerlingen uit groep 5 tot en met 8
stellen zich verkiesbaar. Het afgelopen schooljaar heeft het Kidsteam door corona niet veel vergaderingen gehad. In overleg met
het team en de kinderen is besloten dat het Kidsteam van het afgelopen schooljaar het nieuwe Kidsteam van dit jaar wordt. In groep
5-6 zijn verkiezingen geweest voor
twee nieuwe leerlingen uit groep
5.
Het Kidsteam bestaat uit Saar,
Sepp, Sven, Florine, Bente, Nore,
Fennerieke, Milan en Kiki.
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Wim 65 jaar
24 september hebben we Wim zijn verjaardag gevierd met alle
kinderen. Wim werd om 12.30 uur met de fiets opgehaald door
alle leerlingen van groep 7-8. Op het plein hebben we Wim toegezongen. Meester Cor had een mooi feestlied geschreven.
Daarna heeft Wim zijn cadeau uitgepakt dat hij van alle leerlingen samen heeft gekregen. Wim heeft een scheerapparaat,
douchegel, een woordzoeker, een borrel en een Donald Duck gekregen. Dit waren al zijn wensen.
Wim wil alle kinderen en ouders bedanken voor alle felicitaties en cadeaus.
Op Mijn School zijn alle foto’s te vinden van het feest.

Ouderdenktank
Vorig schooljaar zijn we gestart met de ouderdenktank. 5 keer per jaar worden ouders
uitgenodigd om mee te praten over verschillende onderwerpen samen met Marjolein.
Aanstaande donderdag staat er een ouderdenktank gepland van 8.30-9.30 uur. Onderwerpen waar we het over kunnen hebben zijn: corona en hoe hier mee om te gaan op
school, de verkeerssituatie en de PR.
Als u wilt mee praten dan kunt u Marjolein even een berichtje sturen via Mijn School. Het
gesprek zal op school plaats vinden.

Groepen

Bijbelverhalen
Komende week gaan de verhalen over de
doop van Jezus.

PBS gedragsles
Komende week
staat de volgende
gedragsles centraal:

Het lied dat centraal staat
is “De Here zegent jou”.

Respect: Help elkaar en luister naar
elkaar.

5 oktober: studiedag
5 oktober is de dag van de Leraar. Het
team heeft, zoals bekend, deze dag een
studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij.
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