Weekbrief 3, 21-09-2017

Jarigen
Komende week zijn
Thijmen, Lars, Corstance, Nikki, Sophie, Luna,
Luke en Lily-jane jarig. Wij wensen jullie alvast
een hele fijne verjaardag!
Rectificatie
In de agenda van Mijnschoolinfo stond een
studiedag per ongeluk in de verkeerde maand.
Op maandag 25 februari is er, aansluitend aan
de voorjaarsvakantie, een studiedag. Dus niet
op 25 maart.
Studiedag
Komende vrijdag, 28
september, is er een studiedag
voor de leerkrachten. Alle
kinderen zijn die dag vrij.
Spaart u mee voor de schoolbieb?
Van 3 t/m 14 oktober
is het weer
Kinderboekenweek.
Deze keer staat
‘Vriendschap’ centraal.
Tijdens de
Kinderboekenweek
organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen
van kinderboeken stimuleren en zouden het
leuk vinden om samen met u en de kinderen
onze schoolbibliotheek uit te breiden met de
nieuwste, spannendste en leukste
kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen,
hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of
meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale
Bruna-winkel en levert de kassabon in op
school.

• Lever de kassabonnen vóór 1 november
2018 in op school. Wij leveren de
kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
• Een Bruna-winkelmedewerker telt de
kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op
en de school ontvangt een waardebon.
• De school mag t/m 15 december 2018 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!
De Typetuin gaat starten.
Goed nieuws! Er zijn
voldoende aanmeldingen
voor de typecursus van de
Typetuin. Dat betekent dat
de cursus op 3 oktober van
start gaat. De betreffende ouders hebben daar
een mail over gehad. Er is nog plaats in de
cursusgroep. Inschrijven kan via
https://www.typetuin.nl/klassikaal
Honden
Nog steeds worden er voor schooltijd honden
bij onze voordeur vastgezet om te wachten
tot hun baasjes de school weer uitkomen en
worden er honden mee naar binnen genomen.
De afspraak is dat honden buiten het hek
worden geplaatst, bijvoorbeeld even
vastgemaakt aan een fietsenrekje. Dit vanwege
sommige angstige kinderen (en ouders). Wilt
u daar alsublieft rekening mee houden?
Bedankt!
Via deze weg willen wij alle ouders die naar
aanleiding van het oproepje in de vorige
weekbrief kleding hebben ingeleverd heel
hartelijk bedanken!
Derde Kamer
Door Ella enThijmen: Groep 8 heeft afgelopen
dinsdag bezoek gehad van de fractievoorzitter
van het CDA. Een fractievoorzitter wordt
altijd naar voren geschoven om een interview
te doen of om een bezoek aan scholen te
brengen. We zijn ook in de Zandvoortse
Courant gekomen. Het bezoek was heel
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interessant. Alle groepen 8 uit Zandvoort
doen mee aan een debat.

zijn nu aan de beurt. Danny is afgelopen
maandag al gestart. In de bijlage stelt hij zich
voor.

We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Twee kinderen van je klas gaan een debat
voeren tegen andere kinderen. Je gaat met je
klas een onderwerp bedenken. Bijvoorbeeld
EHBO lessen. Als je het debat wint krijgt de
school geld van de gemeente om het bedachte
plan uit te voeren. Je moet je voor het debat
wel goed voorbereiden.
Thema avonden voor ouders
Emotion in Haarlem organiseert de komende
maanden ouderavonden over verschilllende
onderwerpen:

Dinsdag 30 okt 20-00-21.30: omgaan met
onzekerheid bij kinderen
Dinsdag 6 nov 20.00-21.30: omgaan met
spanning en stress bij kinderen
Dinsdag 20 nov 20.00-21.30: omgaan met
emoties van mijn kinderen en mijzelf
Meer informatie kunt u vinden op
https://www.emtt.nl/trainingen/thema-avondvoor-ouders/thema-avond-voor-ouders/

Kinderpostzegels
Komende woensdag
gaat de jaarlijkse
Kinderpostzegelactie
van start. De kinderen van de groepen 7 zullen
vanaf 12 uur langs de deuren gaan om
postzegels en kaarten te verkopen.
Team Sportservice tijdens de overblijf
Tot de herfstvakantie komt Danny Pieterse
van Team Sportservice verschillen sport –en
spelactiviteiten aanbieden tijdens de overblijf.
De gemeente heeft geregeld
dat iedere school een aantal
weken aan bod komt en wij
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