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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2018/2019
Nummer : 03
Datum : 12-10-2018
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda tot en met 2 november 2018
OKTOBER 2018
16-10-2018 bezoek Frans Halsmuseum
16-10-2018 Ieder kind een instrument
18-10-2018 bezoek Frans Halsmuseum
19-10-2018 bezoek Frans Halsmuseum
20-10-2018 t/m 28-10-2018 herfstvakantie
30-10-2018 Ieder kind een instrument
29-10-2018 vrij ivm studiedag

groep 1/2 blauw
groepen 5 en 6
groepen 1/2 groen
groepen 1/2 blauw
groepen 5 en 6

NOVEMBER 2018
02-11-2018 nieuwsbrief
02-11-2018 VVE Thuis
ouders groep 2
05-11-2018 inschrijven voor tienminutengesprekken
https://app.socialschools.eu/calendar

Website
Op de website vindt u verschillende verslagen en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:
Deel en lees een gratis Kinderzwerfboek
Voorstellingen in Spaarndam
Boerderij Zorgvrij: activiteiten in de herfstvakantie
Kinderboekenweek
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Tienminutengesprekken
De tienminutengesprekken staan gepland in de week van 19 en 26 november en zullen na schooltijd
plaatsvinden. Bij juf Annelies van groep 8 kunt u ook om 7:45 terecht. Vanaf maandag 5 november 12:00
kunt u voor een tijd inschrijven via SocialSchools. Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 6 t/m 8
bij het tienminutengesprek aanwezig zijn. Voor de kinderen van groep 5 geldt dit voor de helft van de
tijd. Over de kinderen van groep 1 t/m 4 worden de gesprekken alleen met de ouder(s) gevoerd.
Kinderzwerfboeken
De moeder van Anne uit groep blauw gaat een station voor zwerfboeken in school maken. Maandag
staat hij er: een kist met boeken en daar mag je er één van meenemen om thuis te lezen. Een zwerfboek
is van alle kinderen. Je neemt het boek mee naar huis en als je het uit hebt, laat je het weer verder
zwerven. Je brengt het terug naar school of laat het achter op een andere plek waar kinderen het
zwerfboek kunnen vinden. Zo delen we boeken met elkaar en heb je altijd wat nieuws te lezen en het
kost niets.
We hebben een kleine voorraad om mee te starten. Heeft u thuis kinderboeken staan die niet meer
gelezen worden? Doneer ze aan het Kinderzwerfboekstation op school. De boeken krijgen dan een
sticker en een goede bestemming en worden steeds opnieuw gelezen. Bij de Algemene brieven vindt u
alle informatie hoe dit werkt.
Breinregel
In iedere nieuwsbrief kunt u een breinregel lezen. Een goede tip om
je hersens beter te laten werken. We hangen de breinregel ook op,
zodat iedereen er goed aan kan denken. Beneden in de gang, naast
de trap. De komende weken
breinregel 10: Hou er rekening mee dat de hersenen van mannen en
vrouwen verschillen.
Jongens leren op een andere manier dan meisjes.

Tafels oefenen
Wilt u de komende weken regelmatig met uw kind, vanaf groep 5,
de tafels van 4 en 8 blijven oefenen?
Traktaties
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BERICHTEN VAN DE GROEPEN STAAN OP DE WEBSITE
www.willemvanoranjeschool.nl/berichten-uit-de-groepen

De jarige(n) tot en met 2 november
Jayla
Sjoukje
Mees
Dean
Nora
Van harte gefeliciteerd!!!!
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