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In deze Nieuwsbrief

Opbrengst Leiboombraderie:
We kijken terug op een geweldige
ochtend!!! I
De opbrengst van de Leiboombraderie
is € 1844,80 Een heel hartelijk
dankjewel voor iedereen die hieraan
heeft bijgedragen!
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Morgenochtend starten we de dag om
8.00 uur met ons Beweegrondje 'on
the move’
De eerste maand van ons wekelijkse
beweegrondje zit er op! Een mooie
maand waarin steeds meer kinderen
meebewegen en helpen met
klaarzetten, de topsporters die
langskwamen èn vorige week kon je
meten hoe snel je liep. Zoals te zien is
op de schoolkalender is het
beweegrondje iedere week op
woensdag om 8 uur. Het
beweegrondje bestaat uit een zestal
oefeningen en je loopt van oefening
naar oefening. Ieder op zijn eigen
tempo.

Zo'n beweegrondje maken we met
elkaar. Iedere maand is er een groep
verantwoordelijk voor het klaarzetten
van het rondje samen met twee
beweegouders. Deze maand doen we
dat met groep 8.
We hebben er zin in!!! Voor degenen
die nog niet geweest, kom meedoen
en voor de anderen blijf komen!

Uitgave 2 oktober 2018

Vanaf februari kunnen we hulp van
ouders gebruiken, die een maand lang
het rondje met een groep klaar willen
zetten. Toon je interesse bij Nout van
der Velden of Inge van Kooten :-)

Morgenochtend feestelijk start
van de Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek
is dit jaar: Vriendschap “Kom erbij!”
Als Brede School hebben we jaarlijks
een gezamenlijke projectweek. Deze
projectweek hebben we dit jaar
samen laten vallen met de
Kinderboekenweek (3-10 t/m 14-10).

Op woensdag 3 oktober starten we
het project met een gezamenlijke
openingsactiviteit op het grote plein
om 8.35 uur. De kinderen gaan om
8.30 uur eerst allemaal naar hun eigen
klas en daarna o.l.v. de leerkracht naar
het grote plein.

Sparen voor de schoolbieb bij
Bruna.
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
de Brunawinkel en levert de kassabon
in op school, in de daarvoor bestemde
dozen in de laagbouw en de
hoogbouw.

• 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.

Agenda

Wij hopen dat u samen met de
kinderen meedoet, want leesplezier
creëren we samen!
Alvast onze dank!

Volgende nieuwsbrief

Actie schoenmaatje

Ook dit jaar doen wij als school mee
met de actie Schoendoos van
Edukans.
In de nieuwsbrief die na de
herfstvakantie verschijnt informeren
we u over deze actie.
Voorgaande jaren kregen de kinderen
een doos mee vanuit school. De firma
Heutink die deze dozen gratis ter
beschikking stelde is hiermee gestopt.
Dit betekent dat u zelf voor de doos
moet zorgen.

03-10: 8.00-8.15 uur; Beweegcircuit
03-10: Start Kinderboekenweek
03-10: 19.30 uur, MR-vergadering
04-10: Studiedag, leerlingen vrij
08-10: Spreekuur Schoolarts
11-10: Speelgoedmiddag gr. 1 en 2
12-10: Studiedag, leerlingen vrij
15-10 t/m 19-10: Herfstvakantie
23-10: 8.15-8.45 uur: Spreekuur BZJ

De volgende nieuwsbrief verschijnt op
dinsdag 23 oktober.

