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Thema-afsluiting en zakelijke ouderavond
Op 17 oktober hebben wij de afsluiting van ons thema “Reis mee” en ook gelijk de zakelijke ouderavond. Op deze
avond van 18:30 tot 19:30 uur zijn er verschillende activiteiten. De activiteiten zijn vrij te bezoeken en hiervoor
kunt ook zelf bepalen wanneer u op school aanwezig bent. Wel heeft groep 7 en 8 een voorleeswedstrijd waar u
als jurylid bij aanwezig zou kunnen zijn. Deze voorleeswedstrijd begint om 19:00 uur en is in het speellokaal.
Hieronder vindt u wat er deze avond allemaal te doen en te bekijken is:




Boekenmarkt in één van de lokalen waar de kinderen hun eigen boeken kunnen verkopen en waar je de
mogelijkheid heb om boeken van kinderen te kunnen kopen.
De gemaakte werkstukken van de kinderen zijn te bekijken in de verschillende klassen.
De MR en OR geven de mogelijkheid om hun jaarverslag en financiële stukken in te kijken.

Groep 1 en 2
Volgende week maandag start juf Fokje weer met haar
werkzaamheden bij ons op school. Ze zal op maandag, dinsdag
en woensdag groep 1 en 2 lesgeven. Op donderdag en vrijdag
blijft juf Willianne voor de groep staan. Fijn we deze continuïteit
kunnen behouden voor de kinderen.
Juf Géanne staat deze week voor het laatst voor groep 1 en 2.
Donderdag 17 oktober zal ze ook bij de thema-afsluiting
aanwezig zijn, waarbij we tevens afscheid van haar nemen.

Cinekid
Vrijdag 18 oktober gaat groep 7 en 8 naar Cinekid. Dit is een media-festival in
Amsterdam, waar alles in het teken staat van de nieuwste film technologieën.
Juf Douwina en juf Lianne gaan mee als begeleiding. We zullen rond 9:00
vertrekken richting Amsterdam en verwachten rond 16:45 uur weer terug te
zijn.
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Museum Joure
Volgende week woensdagmiddag 16 oktober gaan we met de hele school naar
museum Joure. Hier hebben een speciaal thema met betrekking tot de
Kinderboekenweek, namelijk ‘Reis mee met de tijdmachine’. We gaan
vertrekken rond 12:00 uur vanaf school en zijn wellicht iets later terug op
school. Om 14:30 uur zijn we in ieder geval weer op school. Voor de kinderen
die naar de Madelief gaan, is geregeld dat de kinderen opgehaald worden.
Voor deze middag zoeken wij nog ouders die het leuk vinden om met ons mee
te gaan en daarbij het vervoer te regelen. Kunt u deze middag mee, laat het
weten aan de groepsleerkracht van uw kind(eren). Wilt u daarbij aangeven
hoeveel kinderen er in uw auto passen.
Voor de kinderen die gebruik maken van een stoelverhoger in de auto, deze
graag meenemen op woensdag 16 oktober.

Thema: ‘Wat eten we vandaag?’
Na de vakantie starten we het nieuwe thema ‘Wat eten we vandaag?’
Dit thema gaat over eten maken, maar over waar het eten vandaan
komt. Vindt u het leuk om met ons mee te denken over activiteiten
binnen dit thema. Laat het weten bij juf Lianne.

Staking 6 november
Woensdag 6 november staat er weer landelijke staking gepland. Wij gaan, als team, wel staken, maar net als de
vorige keer samen met de kinderen. De school is dus gewoon open. Er wordt deze dag geen les gegeven, maar zal
met andere activiteiten ingevuld worden, die met het thema eten te maken hebben.

Vuile was
Wij zoeken een ouder die voor ons de theedoeken, handdoeken en vaatdoekjes af en toe zou willen wassen?
Daarnaast zoeken we ook een ouder die de schoolshirtjes wil wassen, wanneer deze gedragen zijn bij een uitje.
Dit mogen twee verschillende ouders zijn of iemand die dit allebei zou willen doen. Zou u dit voor ons willen
doen, laat het even weten bij juf Lianne.
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Uit de jaarkalender
16 oktober
17 oktober
18 oktober
21 tot 25 oktober
28 oktober
6 november
11 november

Alle groepen naar het ‘Reis mee met de tijdmachine’ museum in Joure
Thema-afsluiting en zakelijke ouderavond
Groep 6, 7, 8 naar Cinekid
Groep 1 t/m 5 ’s middags vrij!
Herfstvakantie
Luizencontrole
Nationaal Schoolontbijt
Landelijke stakingsdag
Sint Maarten

Wist u dat…


Juf Willianne na de vakantie in groep 3, 4 en 5 blijft ondersteunen op dinsdag en woensdag ochtend.
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