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Maandag 26 september
Kinderboekenweek
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur – Carnissedreef

Natuurlijk doen we ook dit jaar weer mee aan de Kinderboekenweek!
Het thema dit jaar is:

14.30-15.30 uur
Extra gym voor de groepen
5, 6 en SK3

opa’s en oma’s: Voor altijd jong
Tijdens deze week gaat het natuurlijk vooral om boeken,
schrijven en het (voor)lezen. De leerkrachten organiseren
hiervoor vele activiteiten, maar ook dit jaar kunnen we niet
zonder uw hulp!

Dinsdag 27 september
14.30-15.30 uur
Extra gym voor de groepen
7, 8 en SK4
16.00-18.00 uur
Start SSV Flag Football

GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT
Wie?
Waarvoor?
Wanneer?
Opgeven?
Tot slot?

: Vaders, moeders, opa’s en oma’s
(maar andere volwassenen mogen zich ook aanmelden!)
: (voor)lezen tijdens de Kinderboekenweek
: tussen 5 en 14 oktober
: Dit kan bij de leerkracht van uw kind of bij juf Althea
: Wij maken een schema en hopen dat iedere klas bezoek krijgt!

Woensdag 28 september
U KOMT TOCH OOK ??? – U KOMT TOCH OOK ??? – U KOMT TOCH OOK ???
14.00-16.00 uur
Start SSV Voetbal

Donderdag 29 september
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur - Fazantstraat
16.00-18.00 uur
Start SSV Basketbal

Vrijdag 30 september

De Kinderboekenweek duurt van woensdag 5 oktober tot en met vrijdag 14 oktober.
Tijdens de afsluiting willen we u laten zien wat we allemaal hebben gedaan en gemaakt.
In de volgende nieuwsbrief volgt de uitnodiging voor deze afsluiting. We kunnen u wel
alvast melden, dat u vanaf 13.50 uur van harte welkom zal zijn in onze school. Zet de
datum en tijd dus alvast in uw agenda!

Uitstapje naar de SS Rotterdam
Afgelopen donderdag hebben de leerlingen van de groepen 4a, 5a en 6a
een uitstapje gemaakt naar het cruiseschip SS Rotterdam.
Dankzij de organisatie Rotterdam Cares hebben de leerlingen van alles geleerd over het
cruiseschip en een rondleiding gekregen. Ook kregen zij aan het eind een tasje met
leuke spulletjes. Wij willen de organisatie en de SS Rotterdam natuurlijk enorm bedanken
voor deze geweldige ervaring.
Helaas zijn wij in ons enthousiasme deze keer vergeten
om dit geplande uitstapje goed naar de ouders te
communiceren. Wij hebben dit als punt van aandacht
meegenomen bij onze evaluatie. Door het strakke schema
was er helaas sprake van een verlate terugkomst op
school. Hiervoor onze excuses. De leerlingen hebben in
ieder geval enorm genoten va n de leuke en leerzame
middag!
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Sportnieuws
Na de geweldige Kanjersportdag van vorige week zijn we deze week natuurlijk weer
gewoon verder gaan met allerlei andere sportactiviteiten.

Schoolsporttoernooi: Tennis

Dinsdag 4 oktober

Tijdens het tennistoernooi deze week hebben onze leerlingen weer een topprestatie
neergezet. Van de 15 deelnemers hebben er maar liefst 8 leerlingen een prijs gewonnen.
Ook hebben 5 leerlingen zich direct geplaatst voor The Final.
Wij zijn natuurlijk heel trots op deze prestatie, maar het meest trots zijn we op het
sportieve gedrag dat onze leerlingen hebben laten zien!

Start proeftrainingen Schoolsportvereniging (SSV)
Woensdag 5 oktober

Donderdag 6 oktober

Vrijdag 7 oktober

De proeftrainingen van aikido, Flag footbal, voetbal en basketbal starten komende week.
Alle leerlingen die zich voor deze sporten hebben ingeschreven krijgen een
toelatingsbrief en mogen zich volgende week aanmelden bij de trainingen.

