Uitgave 5 – 14 oktober 2019
Voorleeswedstrijd
Afgelopen vrijdag was de voorleeswedstrijd op
de Kubus. De volgende finalisten hebben
meegedaan: Younes en Huub uit groep 7,
Michelle en Tess uit groep 7a, Magda en Sara
uit groep 7b, Sam en Coen uit groep 8 en Sam
en Nina uit groep 8a. Helaas was Sam uit
groep 8 ziek en kon hij niet meedoen.
We hebben genoten van het voorlezen!
De winnaar van de Kubus is: Magda uit groep
7b. Zij mag onze school vertegenwoordigen
tijdens de voorleeswedstrijd in de bibliotheek
in Emmen. Veel succes Magda!

Schoolbezoek
Donderdagmiddag 10 oktober hebben wij
bezoek gehad van mevrouw Alexandra
Zimmerman namens het managementteam
van Muchanan Balente College uit Curaçao.
Zij heeft gekeken naar onze lessen wereldtijd.
Wij hebben ervaringen en ideeën kunnen
uitwisselen en contacten gelegd om een
samenwerking tussen de scholen tot stand te
brengen. Het bezoek is erg prettig verlopen en
we hopen dat we binnenkort kunnen starten
met contacten te leggen tussen leerlingen van
de beide scholen.

Kinderen brengen
We gaan alweer een hele periode naar school,
de herfstvakantie staat alweer voor de deur
en kinderen zijn inmiddels gewend aan hun
nieuwe groep. Om de zelfstandigheid van de
kinderen te vergroten willen we u vragen om
vanaf groep 3 de kinderen niet meer tot aan
de klas naar binnen te brengen. Als u iets wilt
bespreken met de juf dan mag u natuurlijk
altijd meelopen naar binnen.

Fietsenstalling
De kleine fietsenstalling staat elke dag
helemaal vol en er worden fietsen geplaatst
op het plein, daarom vragen we uw aandacht
voor het volgende: De fietsen van de groepen
4 t/m 8 kunnen worden neergezet in de
fietsenstaling voor de school. Er zijn gekleurde
stippen aangebracht in de stalling. Kinderen
kunnen zo hun fiets makkelijker terugvinden.
De kleine fietsenstalling mag alleen gebruikt
worden door de groepen 1 t/m 3. We hopen
dat dit voor meer ruimte zorgt in de
fietsenstalling.

Schoolkalender
Vandaag krijgen alle oudste leerlingen een
papieren versie van de schoolkalender mee
naar huis.

Kom in de klas!
Binnenkort starten we weer met nieuwe
rondes “Kom in de klas!”. Tijdens deze
inloopmomenten bent u van harte welkom
om een kijkje te komen nemen in de groep
van uw kind. De onderwerpen die tijdens deze
inloop aan bod komen, kunnen heel
gevarieerd zijn. Zo kan het zijn dat in de ene
groep de materialen waar mee gewerkt wordt
door de kinderen zelf worden uitgelegd, in de
andere groep kan het werken met en de
resultaten van Wereldtijd aan bod komen.
Via de mail zult u te zijner tijd een uitnodiging
ontvangen voor “Kom in de klas!”. Uiteraard
zijn ook opa’s en oma’s van harte uitgenodigd
om te komen kijken.
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Agenda
Oktober
15 Atelier Abel groep 1/2 en 2
Zakelijke ouderavond 19.30 uur
16 Atelier Abel groep 1
21 Herfstvakantie t/m 27 oktober
31 Atelier Abel groep 3, 3A, 4 en 4A

Einddatum betaling ouderbijdrage
Spreekuur jeugdarts 09.00-14.30 uur
Oud papier
Studiedag, kinderen vrij!
Herinneringscentrum Kamp Westerbork
groep 8 en 8A
Lampionoptocht winkelcentrum
Emmerhout 18.00 uur
Sint Maarten
Hunebedcentrum Borger groep 5 en 5A
Jeugdverpleegkundige 09.30-13.30 uur
MR
Atelier Abel groep 3, 3A, 4 en 4A
Leerlingenraad
Pepernoten bakken groepen 3 en 4
Sinterklaas Winkelcentrum Emmerhout
Pepernoten bakken groepen 1 en 2
Jeugdverpleegkundige 09.00-14.30 uur

