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Fluxus workshop in school – gr. 3 / 4
Start Kinderboeken Week “Griezelen”
Geen school i.v.m. Staking onderwijs
Schilder – workshop groep 5 /6 en 7 / 8
Studiemiddag leerlingen zijn vrij
Voorlopige advies gesprekken groep 8
Kinderboekenweek – Ontbijt
Excursie gr 7/8 Stopera Ams vertrek bij school 08.15 uur!
Excursie gr 5/6 Stopera vertrek bij Roggeplein 11.15 uur
Open dag van 09.00 – 12.00 uur
Herfstwandeling groep 1 – 2
Studiedag (leerlingen vrij)
Herfstvakantie

Jarigen:
Meester Kees Peter
Fleur
Ryan

01-10
02-10 gr. 5
04-10 gr. 2

Hatice
Emmanuel

06-10 gr. 7
13-10 gr. 4

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!
Handdoeken wassen
Vrijdag 6 oktober 2017 worden de handdoeken gewassen door mevr. H. Tai.
Donderdag 12 oktober 2017 worden de handdoeken gewassen door oma Diana.

Parkeren rondom de school
Parkeren in de omgeving van de school mag alleen op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
Handhaving zal zo nu en dan controles uitvoeren.

Opera in de klas

Afgelopen dinsdag hebben wij hier op school een start gemaakt met “Opera in de klas”.
Alle groepen hebben deelgenomen aan een workshop. ’s Middags werd het resultaat getoond aan de
ouders, opa’s en oma’s. Samen met de opera zangeres en pianiste werd er luid gezongen!!
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Voorlopige adviesgesprekken groep 8
Op woensdagmiddag 11 oktober vinden de voorlopige adviesgesprekken voor de leerlingen en de
ouders van groep 8 plaats. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht met een specifieke tijd.
We zien u dan graag verschijnen samen met uw zoon/dochter.
Bezoek Stopera Amsterdam groepen 5 t/m 8
In het kader van het operajaar gaan de groepen 5 t/m 8 op excursie naar de Stopera in Amsterdam.
Ze maken kennis met het theater en alles wat daarom heen wordt geregeld. De kinderen zijn in totaal
een uur in de Stopera aanwezig.
Hieronder volgt de indeling
Gr 7/8 vertrekt vrijdag 13 oktober om 08.15 uur bij school
rondleiding 09.15-10.15 uur
Gr 5/6 vertrekt maandag 16 oktober om 11.15 uur vanaf het Roggeplein rondleiding 11.15-13.15 uur
Dit houdt in dat de kinderen van groep 7/8 eerder op school moeten zijn uiterlijk tussen 08.00 en 08.10
uur. De bus kan niet wachten op kinderen die te laat komen!
De kinderen van 5/6 zijn tijdens de lunchpauze onderweg, zij eten op school na de excursie. Wilt u deze
kinderen een lunchpakketje meegeven.
We realiseren ons dat de kinderen van gr 7/8 het kinderboekenweek school ontbijt op vrijdag 13 oktober
zullen missen, zij eten na de excursie op school.

Kinderboekenweek

Van 4 t/m 15 oktober is de jaarlijkse Kinderboekenweek.

Kinderboeken met griezels en engerds staan dit jaar centraal in de Kinderboekenweek, want
het thema is: Gruwelijk eng!
Tijdens de Kinderboekenweek gaan de leerkrachten voorlezen in de klas. Alle kinderen mogen
zelf kiezen bij welke leerkracht ze willen zitten en / of welk boek ze willen horen.
Schoolontbijt

We ronden de Kinderboekweek feestelijk af met een schoolontbijt op vrijdag 13 oktober,
Op deze dag hoeft uw kind dus niet thuis te ontbijten, dat doen we op school en met elkaar.
Voor dit ontbijt hoeft uw kind geen bord, beker en bestek mee te nemen; dit is op school aanwezig.
Uw kind mag in pyjama of ochtendjas op school komen; wilt u uw kind, indien mogelijk, een pyjama /
ochtendjas over de kleding aantrekken ? Dit geldt niet voor de kinderen van gr 7/8 dit deze ochtend op
excursie gaan naar de Stopera in Amsterdam en na terugkomt gaan eten.
De school begint zoals gewoonlijk om 8.30 uur en gaat om 12.15 uur uit.
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Spaart u mee voor de schoolbieb?
Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. En dat wordt ‘Gruwelijk eng’!
Bruna wil graag het lezen stimuleren. Daarom organiseert Bruna ook dit jaar weer de
scholenactie: ‘Sparen voor je schoolbieb’ tijdens de Kinderboekenweek.
Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om
samen met u en de kinderen onze schoolbiblitoheek uit te breiden met de nieuwste en leukste
kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?





U koopt van 4 t/m 15 oktober 2017 één (of meerdere) kinderboek(en) bij Bruna – in de
winkel of op bruna.nl – en levert de kassabon in op school.
U kunt de kassabonnen t/m 3 november 2017 inleveren op school. Wij leveren de
kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een
waardebon.
De school mag t/m 16 december 2016 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk
voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
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GROEPEN
Groep 1 – 2
Herfstwandeling groep 1 -2
Wij willen u alvast laten weten dat we op woensdag 18 oktober aanstaande een herfstwandeling willen
houden met de kinderen van groep 1 - 2.
De herfstwandeling vindt plaats in het Veldpark.

Groep 3 – 4
Gym
Voorheen bracht u de kinderen naar de gymzaal voor de gymles van groep 3 – 4 op de
woensdagochtend. Vanaf woensdag 4 oktober brengt u de kinderen gewoon naar school. De kinderen
houden hun jas aan en gaan op hun plaats zitten.
De leerkracht kijkt in de klas of alle kinderen er zijn en gaat dan samen met de leerlingen naar de
gymzaal . Wij verwachten dat dit een gunstig effect heeft op de start van de gymles.

PEUTERS
Adres:
Herderinstraat 1
1502 ND Zaandam
Telefoonnummer 06 36537116
saenparel@peutertuin.nu
Te bereiken op maandag t/m donderdag van 08.45 tot 12.00 uur Juf Gülcan en Juf Carla

Peuternieuws
Met een lekker volle groep hebben we thema welkom afgesloten. Regels en afspraken zijn herhaald en
met behulp van de dagritme kaarten is het duidelijk voor de kinderen hoe we de ochtend opvullen. Nu
zijn we bezig met thema eten en drinken. We leren hoe we een broodje moeten smeren en hebben het
over gezond beleg. Ook gaan wij met de kinderen proeven wat we allemaal als gezond beleg kunnen eten.
Deze week is de kinderboekenweek en gaan dus extra veel lezen en boekjes bekijken.
Liesbeth van boekstart is vorige week komen voorlezen en ze gaat iedere week op de donderdag ochtend
voor ons voorlezen. Onze voorleeshoekje is ook nu helemaal klaar. Het is een knus hoekje geworden.
Op 18 oktober beginnen we met VVE thuis. Veel enthousiaste ouders doen er aan mee.
Peutergroet,
Carla en Gulcan
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