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Kinderboekenweek
Volgende week woensdag 2 oktober start de
Kinderboekenweek. Een mooi moment om het lezen
bij de kinderen weer even extra te promoten. Hoe
lekker is het om even weg te kunnen vluchten in een
mooi boek. Even niks anders aan je hoofd. Lachen om
de belevenissen van een ander. Wij willen de kinderen
dit ook graag laten ervaren. Er zijn zoveel geweldige
boeken. En daarnaast hebben de kinderen het lezen
ook nodig voor hun eigen ontwikkeling.
In de Kinderboekenweek is er elke dag van 8:30 tot 8:45 uur de mogelijkheid om even samen met uw kind(eren)
een boek uit te kiezen en even lekker samen te lezen. In de middenruimte vindt u allerlei boeken. Kies samen een
mooi boek en stap in de wereld van bijvoorbeeld Boer Boris, Dolfje weerwolfje of dummy de mummie.
Het thema van de Kinderboekenweek is “Reis mee”. Wij hebben als school dit thema breder getrokken en werken
er een langere periode over, namelijk tot de herfstvakantie. In de verschillende klassen wordt gewerkt over de
verschillende manieren van reizen.
Ook in het kader van de Kinderboekenweek hebben de kinderen tijdens de thema-afsluiting de mogelijkheid om
boeken die ze thuis niet meer lezen, te verkopen op de boekenmarkt. In een volgende nieuwsbrief komt er meer
informatie over de thema-afsluiting.

Schoolfruit
Net als vorig schooljaar hebben wij ons aangemeld voor het EU-schoolfruit. Het is altijd even
afwachten of je als school ook wordt ingeloot. Maar wij mogen inderdaad dit schooljaar
weer 20 weken schoolfruit voor de kinderen ontvangen. Dit is voor drie dagen in de week en
zal starten in week 46 (11 t/m 15 november). Op welke dagen wij het fruit is nog niet
bekend.
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Mededelingen vanuit de MR
Op de oproep van vorig schooljaar hebben zich twee kandidaten gemeld voor de oudergeleding van de MR.
Omdat er in de MR ook twee ouders zitting hebben, hoeven er geen verkiezingen plaats te vinden.
Met ingang van 1 oktober 2019 is Willie de Vries aftredend en niet herkiesbaar. Haar plaats zal worden
overgenomen door Henriëtte Boorsma (moeder van Frouke).
Om de continuïteit binnen de MR zoveel mogelijk te waarborgen is ervoor gekozen om de andere kandidaat,
Laura de Haas (moeder van Bente alvast mee te laten draaien in de MR. Zij zal Jan Slump (vader van Gauke en
Willem) vervangen wanneer hij aftredend is per oktober 2021 vervangen of wellicht in onderling overleg eerder.
De lerarengeleding van de MR wordt ingevuld door juf Douwina en juf Lianne.

Uit de jaarkalender
2 tot 11 oktober
3 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober
21 tot 25 oktober
28 oktober
6 november
11 november

Kinderboekenweek
Groep 3 t/m 8 naar Eise Eisinga museum
Alle groepen naar het ‘Reis mee in de tijd’ museum in Joure
Thema-afsluiting inclusief zakelijke ouderavond
Groep 6, 7, 8 naar Cinekid
Herfstvakantie
Luizencontrole
Nationaal Schoolontbijt
Sint Maarten

Wist u dat…
- Juf Willianne op woensdag en donderdagochtend in groep 3, 4 en 5 komt helpen.
- Juf Fokje haar verlof er bijna op zit, dat ze dus bijna weer bij ons op school aan het werk gaat. Maar dat
dit helaas ook betekent dat de periode voor juf Géanne bij ons op school bijna is afgelopen. Gelukkig
komt ze af en toe nog wel even langs voor haar opleiding.

-

Juf Douwina op donderdag 10 en vrijdag 11 oktober niet aanwezig is in verband met haar opleiding.
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