Week 38
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Agenda
14 september
17 september
19 september
26 september
27 september
03 oktober
05 oktober
09 oktober
10 oktober
11 oktober
16 oktober

Uitnodiging met alle kinderen mee voor het verwachtingsgesprek
Start snappet huiswerk
Bezoek aan de Brandweer onderbouw
Verwachtingsgesprekken
Ouderkring onderbouw 19.00 – 20.00 uur
Vervolg verwachtingsgesprekken
Dag van de leraar
Korfbaltoernooi (6, 7, 8)
Korfbaltoernooi (3, 4, 5 en 6, 7,8)
Bovenbouw naar de Lijsterhof i.v.m. voorbereidingen Kids Top 20: FIETS MEE
Bovenbouw naar de Lijsterhof i.v.m. opnames Kids Top 20: FIETS MEE

Ouderkring Snappet midden- en bovenbouw
Op woensdag 12 september hadden we een ouderkring “Snappet”. Zoals afgesproken ontvang je
binnenkort nog een “Snappetcontract”. We willen graag iedereen die er was bedanken voor hun komst.
Huiswerk via Snappet bovenbouw
Let op: de bovenbouw heeft vanaf maandag 17 september wekelijks Snappet huiswerk. Hiervoor hebben
de kinderen de inlogcodes al gekregen. Op de maandagen krijgen ze het huiswerk op. Ze moeten dat in
hun agenda opschrijven. Let op: het huiswerk moet uiterlijk in dezelfde week op vrijdag ingeleverd
worden, omdat de leerkracht het daarna nog moet nakijken.
Verwachtingsgesprekken
Op woensdag 26 september zullen voor alle groepen gesprekken zijn over jouw kind. Een aantal
gesprekken voor de onderbouw is vanwege de groepsgrootte een week later gepland: woensdag 3
oktober.
De gesprekken duren 15 minuten per kind, maar in die tijd moet ook gewisseld worden voor het volgende
gesprek.
De kinderen van groep 8 worden bij de gesprekken verwacht.
Bij de gesprekken voor groep 6 en 7 zijn de kinderen ook welkom.
Alle kinderen hebben vrijdag een briefje meegekregen met daarop de geplande tijd van het gesprek. Als
de geplande tijd je niet uitkomt, dan kan je met andere ouders onderling ruilen. In de klas hangt daarvoor
een lijst waarop je dit kunt invullen.
Thema 112 in de onderbouw
In de klas van de onderbouw vind je een heus politiebureau
met een gevangenis. Hoe dat komt? De onderbouw werkt
aan het thema 112 en in de eerste weken leren ze van alles
over het werk van de politie. We hadden een politieagent
uitgenodigd en hij kwam vertellen over zijn werkzaamheden.
Het bleek dat hij niet alleen boeven vangt maar ook
bekeuringen uitdeelt! Sommige kinderen vertelden dat er
ouders zijn die ook weleens een bekeuring hadden gehad.
Ook vertelde hij dat de politie mensen helpt die in nood zijn.
Een leerzame ochtend! Aan het eind mochten alle kinderen in
de politieauto zitten en de agent reed het plein af met het
zwaailicht en de sirene aan.
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Op 19 september staat een bezoek gepland bij de brandweer. We zoeken nog ouders die ons er heen
willen rijden. We vertrekken om 8.45 uur en zijn om ongeveer 10.00 uur weer terug. Je kunt je opgeven bij
klassenmoeder Salouah (moeder van Ridha).
Korfballen op 9 en 10 oktober
Elk najaar organiseert korfbalvereniging Odik een schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 8 van alle
basisscholen. Dit jaar wordt het gehouden op dinsdagavond 9 oktober vanaf 18.15 uur voor de kinderen
uit groep 6, 7 en 8. Op woensdagavond 10 oktober wordt de tweede ronde gespeeld, ook vanaf 18.15
uur. Woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 worden de groepen 3 t/m 5 verwacht.
De inschrijfdatum is inmiddels verlopen en wij hebben ons aangemeld met maar liefst 6 TEAMS.
Heel erg leuk.
Wij zoeken nog begeleiders voor de teams. Je hoeft niet te kunnen korfballen om een team te begeleiden.
Als begeleider zorg je ervoor dat je team op tijd aan de wedstrijd verschijnt, je zorgt voor de wissels
tijdens de wedstrijden en haalt wat te drinken voor je team. Hiervoor krijg je consumptiebonnen.
Laat ons weten of je dit leuk vindt om te doen, wij zouden er heel blij mee zijn.
Geef je op bij de leerkracht van je kind of bij Marjo.

Ouderkring voor groep 1-2-3
Donderdagavond 27 september: 19.00-20.00 uur
Hoe ziet een dag eruit in deze groep?
Samen leren én samen spelen
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