Nieuwsbrief 27 september 2019
Beste ouders en verzorgers,

We kijken uit naar de jaarlijkse boekenmarkt van aanstaande maandag. Ik wil u er
nog eens op wijzen dat de tijd anders is dan in voorgaande jaren. De markt begint
direct na schooltijd om 15.15 uur en loopt door tot 19.00 uur. Daarna zullen de
boeken die niet verkocht zijn opgeruimd worden in dozen en zal de “ rijdende
boekwinkel” van Post Scriptum zich verplaatsen naar de volgende school.
De boekenmarkt zal geopend worden via een voordracht door een aantal kinderen
van groep 7. Ook zal er tijdens de boekenmarkt voorgelezen worden door
verschillende vrijwilligers. Het thema van dit jaar is Reizen. We zullen daar in de
groepen vanzelfsprekend aandacht aan besteden.
Er is veel gespaard dus we verwachten dat het gezellig druk zal worden, bijna een
feestje waarbij alleen de hapjes en drankjes ontbreken want dat mag niet in een

boekenwinkel. We hopen u allen te zien, opa’s en oma’ s tantes en ooms zijn ook
van harte welkom.
De school ontvangt van post scriptum een percentage van het verkoopbedrag. Wij
zullen ons boekenbestand met name informatieve boeken voor de de leestafels
hopelijk flink kunnen uitbreiden.

Iedere ochtend lezen we
Vanaf dit schooljaar lezen we van 08.30 tot 08.45 een kwartiertje stil in alle groepen!
Bij de kleuters begint de dag met voorlezen. Het geeft rust in de groep en de
kinderen kunnen zich concentreren op hun boek omdat het helemaal stil is.
Bovendien worden de hersentjes geactiveerd en worden ontvankelijk voor cognitieve
processen. Het is een moment om de overgang tussen het ochtendritueel en het
schoolse leren vloeiend te laten verlopen. Bovendien is goed (leren) lezen en het
stimuleren ervan nog steeds de belangrijkste taak van de school. Hierbij nadrukkelijk
gesteld dat rekenen ook voor een groot deel afhankelijk is van goed kunnen lezen
met begrip.
https://www.kinderboekenweek.nl/school/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&ut
m_content=Download+de+ultieme+teaser+voor+3PAK&utm_campaign=CPNB19+-+Week+
37+-+BI

Ingezonden berichten voor activiteiten tijdens de herfstvakant

Griepgolf

Het is weer herfstig en zoals ieder jaar worden veel kinderen en leraren getroffen
door een griepje. Gelukkig hebben we tot nu toe nog maar een keer een groep naar
huis hoeven sturen.
Wij doen er alles aan om de bacteriën te lijf te gaan zoals deurklinken en leuningen
extra schoon te maken en vooral te letten op hoesten in je mouw in plaats van:
“hand voor je mond”, waar de meesten van ons mee zijn grootgebracht. Nu is het
alternatief: “hoofd in je mouw!”. Alle beetjes helpen!
Komende activiteiten:
Maandag 30 september:
Woensdag 2 oktober:

Boekenmarkt van 15.15 tot 19.00 uur
Officiële start Kinderboekenweek

Maandag 7 oktober:
Donderdag 10 oktober:
Maandag 21 oktober:

Eerste MR vergadering
Schoolfotograaf
Herfstvakantie tot en met 25 oktober

