Nieuwsbrief nr. 2 – Oktober 2019
Nieuws uit de school
Start continurooster
De eerste weken met het continurooster zijn achter
de rug. Het was natuurlijk best even wennen, maar
gelukkig is de start goed gegaan. Als collega’s hebben
we een eerste evaluatie achter de rug en samen
constateerden we dat het eigenlijk best goed liep. Het
continurooster geeft rust in de school, kinderen
blijven lekker in hun leerritme en het eten in de
groepen gaat goed. We hebben inmiddels ook extra
buitenspeelgoed aangeschaft waar heerlijk mee
gespeeld wordt door de kinderen.
We zien dat bijna alle kinderen ook echt een gezonde
lunch meenemen en daar willen we u graag voor
complimenteren! Fijn dat we zien dat gezond én
lekker ook heel goed samen kunnen gaan.
De kinderen spelen tussen de middag een poosje
buiten onder toezicht van juf Arja met enkele vaste
vrijwilligers. Met name bij de kleuters zouden we het
toezicht willen uitbreiden. Daarvoor krijgt u nog een
briefje mee naar huis.
Beweegteam op school
Dit schooljaar is een beweegteam actief
op onze school. Dit zijn 4 studenten van
het CIOS, die stageopdrachten
uitvoeren op onze school. Zo geven ze
o.a. op donderdag gymlessen in de zaal. Ook
verzorgen ze gymlessen bij de kleuters en doen
pleinactiviteiten met kinderen. We hopen dat hun
sportieve inzet mag bijdragen aan de
sportontwikkeling van de leerlingen!
Terugblik sportdag
Woensdag 18 september hadden we onze sport- en
spelletjesdag. Het weer was gelukkig goed en de
kinderen hadden er zin in! Op het grote schoolplein
genoten de kleuters van alle spelletjes. De groepen 3
t/m 8 trokken naar het sportveld van FC

Lienden en konden hun energie kwijt aan de vele
(nieuwe) sporten en spellen.
Enorm veel ouders (en zelfs grootouders) hebben
geholpen bij deze dag. Heel veel dank en fijn dat we
zo de betrokkenheid mochten ervaren. Fam. Floor
sponsorde de heerlijke appeltjes, FC Lienden stelde
kosteloos de velden beschikbaar, de ILO de
tumblingbaan en de oudercommissie voorzag
iedereen van een hapje en drankje!
De sportcommissie heeft vele uren in de
voorbereiding gestoken. We noemen in het bijzonder
ook de ouders in de sportcommissie. Met grote
nauwgezetheid en veel enthousiasme is deze dag
voorbereid en het liep daardoor super. Hartelijk dank!
Kinderboekenweek
Natuurlijk besteden we in de oktobermaand aandacht
aan de Kinderboekenweek! Het thema van de
boekenmaand is ‘Op Reis!’. Voor iedere klas is het
themaboek gekocht, zodat er heerlijk voorgelezen
kan worden.
Verder zullen er de volgende
activiteiten zijn:

De
bovenbouwgroepen doen
mee met een voorleeswedstrijd in de klas.
 De kleutergroepen bezoeken op 11 oktober een
poppenkastvoorstelling in het ‘Huis van Lienden’.
 Op 11 oktober hoopt iemand in de groepen 3, 4 en
5 een leespromotieles te geven!
 Ook zal op maandag 14 oktober iemand op
school komen om in de groepen 6 t/m 8 iets te
vertellen over het belang van lezen. Als auteur van
diverse kinderboeken zal hij ongetwijfeld een
aansprekend verhaal hebben!
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 Op 17 oktober wordt er een boekenruilbeurs
gehouden. Zie het kader voor meer informatie.
Boekenruilbeurs op school!
Vanaf maandag 7 oktober mogen de kinderen
boeken mee naar school nemen die ze thuis
niet meer lezen. Voor elk boek wat de
kinderen meenemen, krijgen ze een
tegoedbonnetje van de leerkracht. Let op: het
moeten goede boeken zijn, zowel de staat van
het boek als de inhoud. Dus boeken met net
taalgebruik. De boeken moeten passen bij de
leeftijd van het kind. Tijdschriften e.d. zijn niet
de bedoeling.
Op donderdag 17 oktober mogen de kinderen,
volgens een rooster, nieuwe boeken
uitzoeken en meenemen. Hoe meer boeken je
inlevert, hoe meer je er mag uitzoeken!

Maandkalender
Zo 29 sept
Ma 30 sept
Di 1 okt
Wo 2 okt
Do 3 okt
Vrij 4 okt
Za 5 okt
Zo 6 okt
Ma 7 okt
Di 8 okt
Wo 9 okt
Do 10 okt
Vr 11 okt
Za 12 okt
Zo 13 okt
Ma 14 okt

Di 15 okt
Wo 16 okt
Do 17 okt
Vr 18 okt

Doe mee met de boekenruilbeurs!
Zendingsgeld
Iedere maandag van harte aanbevolen!
Tot slot
Op vrijdag 18 oktober hebben we met het team een
studiedag. De kinderen zijn dan vrij. Aansluitend
hebben we een weekje herfstvakantie. We hopen de
kinderen op maandag 28 oktober weer te zien!
Een hartelijke groet, namens de collega’s,
J. Teeuw

Za 19 okt
Zo 20 okt
Ma 21 okt
Di 22 okt
Wo 23 okt
Do 24 okt
Vr 25 okt
Za 26 okt
Zo 27 okt
Ma 28 okt

Gr. 3-4: ps. 18 voorzang
Gr. 5-8: ps. 17 vers 3

Gr. 3-4: ps. 30 vers 3
Gr. 5-8: ps. 23 vers 1
Start Kinderboekenweek

Gr. 1-2: ps. 134 vers 3
Gr. 3-4: ps. 32 vers 6
Gr. 5-8: ps. 27 vers 7

Studiedag personeel.
Leerlingen vrij.

Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie

Gr. 3-4: ps. 1 vers 1
Gr. 5-8: ps. 33 vers 11
Luizencontrole
Instroom nieuwe leerlingen

Di 29 okt
Wo 30 okt
Do 31 okt
Vr 1 nov
Za 2 nov
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