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Achte âlden,
Ledenvergadering
Om alvast te noteren: 26 november zal de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden. De
avond begint om 19:30 uur. Meer informatie en de uitnodiging volgt t.z.t.
Schoolmaatschappelijk werk
Wilt u uw kind aanmelden voor schoolmaatschappelijk werk of informatie inwinnen bij de
schoolmaatschappelijk werkers? Dit kan via de leerkracht. De schoolmaatschappelijk werker
neemt dan contact met u op om samen met u en uw kind uw hulpvraag en/of de vraag van
uw kind te bespreken.
Wanneer kunt u terecht bij het schoolmaatschappelijk werk?
Wij zijn er voor alle kinderen. Want ook kinderen kunnen moeite hebben met ingrijpende
gebeurtenissen, pesterijen, echtscheidingen of verlies. Kinderen en ouders kunnen samen
met ons zoeken naar een oplossing. Maar wij zijn er niet alleen om problemen op te lossen:
wij denken ook graag met u mee om problemen te voorkomen.
Als het nodig is verwijzen wij u door naar de juiste organisatie die u verder kan helpen.
Verkeersles groep 7/8
Om kinderen op een veilige manier te leren omgaan met grote voertuigen in het verkeer, is
in samenwerking met TLN de Veilig op Weg – Blijf uit de dode hoek les ontwikkeld.
Wat is een dode hoek en waarom is die gevaarlijk? Op
donderdagmiddag 10 oktober a.s. komt er een heuse
vrachtauto op school om de kinderen uit groep 7 en 8 te
laten ervaren wat de chauffeur van een grote vrachtauto
wel of niet ziet.
Afsluiting Kinderboekenweek
Vanmiddag zijn de kinderen aan een reis begonnen. Het
thema van de kinderboekenweek is ‘Reis je mee?’ Juf
Baukje had een paraplu mee, maar waarvoor? Gingen ze
met z’n allen onder de paraplu? En wat heeft dat dan te
maken met de kinderboekenweek? Reizen met de
paraplu? Juf AlieB snapte er niets van. Juf Baukje legde uit
dat zij de reisleider zou zijn. Iedereen volgt de reisleider
en kan haar herkennen aan de paraplu. Zo werd er een
reis door het dorp gemaakt.

Donderdag 17 oktober a.s. vanaf 15.00 uur zijn ouders/
verzorgers en andere belangstellenden van harte welkom
om een kijkje in de klassen te komen nemen. Hier kan het
werk dat tijdens de Kinderboekenweek is gemaakt worden
bewonderd. Tot 15.15 uur blijven de kinderen in hun eigen
groep, vanaf 15.15 uur mogen ze in de andere groepen
kijken.
Kinderpostzegels
In de week van 25 september zijn de leerlingen van groep 7 en 8 langs de deuren geweest
om kinderpostzegels te verkopen. Ze liepen voor Dakloze kinderen dichtbij en ver weg..
Daarbij hebben zij het mooie bedrag van € 1548,- opgehaald voor dit goede doel.
Belangrijke data
4 oktober
dierendag 11:30 uur dieren op het plein
10 oktober dodehoekles groep 7/8
17 oktober 15:00 uur afsluiting kinderboekenweek
21-25 oktober herfstvakantie
26 november ledenvergadering

