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Maandag 3 oktober
Woensdag 5 oktober: Opening Kinderboekenweek
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur – Carnissedreef

Aanstaande woensdag is het zover! De opening van de Kinderboekenweek!
Dit jaar is het thema:

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

opa’s en oma’s: Voor altijd jong

16.00 – 17.00 SSV Aikido

U bent natuurlijk van harte welkom op deze opening! Een aantal
bejaarde leerkrachten zal dit jaar de opening verzorgen. Het
tijdstip van de opening is:

Dinsdag 4 oktober

Fazantstraat
: 8.20 uur
Carnissedreef : 8.30 uur

14.30-15.30 uur
Extra gym voor de groepen
7, 8 en SK4

Alle ouders, opa's en oma's en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom!
Gedurende de week zal er in de groepen veel aandacht besteed worden aan boeken met
het thema “opa en oma”. Er zijn door de school weer prachtige boeken aangeschaft. Ook
worden er activiteiten georganiseerd. Je kan daarbij denken aan:

Woensdag 5 oktober
Opening van de
KINDERBOEKENWEEK

14.00-16.00 SSV Voetbal
Donderdag 6 oktober
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur - Fazantstraat







Filosoferen over: "Wanneer is iemand oud?"
Praten over generaties
Geschiedenis: Dingen van vroeger en nu
Een voorleeswedstrijd
Het uitspelen van het sprookje "Roodkapje"

…en vele andere activiteiten! U kunt zich nog steeds aanmelden als u in een groep wil
voorlezen! U kunt dit doen bij de groepsleerkracht van uw kind of bij Althea.
LOGO 3000
Juf Adrie zal zich ook dit schooljaar weer actief inzetten voor Logo 3000:
Ons woordenschatprogramma voor de groepen 0,1, 2 en 3. Graag nodigt
zij u uit voor de informatiebijeenkomst. Deze wordt gehouden op:

14.30 – 15.30 Tennis training

Datum

Tijd

Locatie

16.00-18.00 SSV Basketbal

Dinsdag 4 oktober
Donderdag 6 oktober

13.50 – 14.15 uur
08.30 – 09.00 uur

Carnissedreef
Fazantstraat

Vrijdag 7 oktober

Met LOGO3000 leert uw kind minimaal 3000 Nederlandse woorden. En de hele familie
leert mee! De methode werkt met een boek en CD. Deze krijgt u van de school in
bruikleen. U betaalt hiervoor € 10,- borg. U krijgt dit geld bij het inleveren van de
materialen dus weer terug. Ook ontvangt u een set kopieerbladen voor eigen gebruik.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u
hiervoor terecht bij juf Adrie.
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Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws

Traktaties
Wij vinden het belangrijk om gezonde traktaties te stimuleren, en dan het motto van
Lekker Fit! na leven. Het motto van Lekker Fit! is:

Een is genoeg & klein is oké !
Dinsdag 11 oktober

Bij de kleutergroepen hangen onwijs leuke traktatiekaarten met voorbeelden. Mocht u
nooit aan de kant komen van de kleuters dan hebben wij ook een mooie map liggen met
voorbeeld traktaties.
ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE – ACTIE

Woensdag 12 oktober

We willen graag een Wall of Fame maken met de leukste gezonde traktaties. Traktaties
die aan deze voorwaarde voldoen worden gefotografeerd en opgehangen op deze muur.
Aan het eind van iedere maand kiezen we uit de foto’s een winnaar, die we natuurlijk ook
op onze Facebookpagina vermelden. De winnaar krijgt bovendien een cadeautje! De
actie start al komende week! We zijn erg benieuwd naar alle gezonde creaties.

Donderdag 13 oktober
Agenda Charlois
Op vrijdag 9 september is de website Agenda Charlois gelanceerd. Op deze website kunt
u activiteiten en of diensten van de wijk Charlois zien. Kijkt u dus eens op
www.agendacharlois.nl

Vrijdag 14 oktober

Herfstvakantie

14.20 uur
Start herfstvakantie

De herfstvakantie valt dit schooljaar in week 42.
Dit is van maandag 17 oktober tot en met vrijdag 21 oktober. De
school is deze week gesloten. Alle leerlingen worden op maandag
24 oktober weer om 08.20 uur op school verwacht.

ALLE LEERLINGEN
WORDEN MAANDAG 24
OKTOBER WEER OM
08.20 UUR OP SCHOOL
VERWACHT!

