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In deze nieuwsbrief:
Kinderboekenweek Vriendschap.
wist u dat...?
belangrijke data
Verjaardagen
inde vaka

Beste ouders/ verzorgers,

Wie is er jarig?

De Kinderboekenweek is maandag weer van

14-10 Heavenlyn 10 jaar

start gegaan. Het thema dit jaar is vriendschap.
Om het geheel feestelijk te openen mocht ik
maandagmiddag aan alle kinderen een mooi
verhaal voorlezen uit een van onze nieuw
aanschafte boeken. Afgelopen vrijdag en vandaag
ben ik (samen met biebmoederHabiba) namelijk
met kinderen uit alle groepen naar boekhandel
Stevens gegaan om daar nieuwe boeken voor de
school uit te kiezen. De kinderen hebben aan hun
klasgenootjes gevraagd wat voor boeken ze
missen in de schoolbibliotheek en zo zijn we op
zoek gegaan naar de leukste, spannendste en
mooiste boeken. Deze staan nu tentoongesteld in
de aula en na de herfstvakantie komen ze in de
schoolbibliotheek zodat de kinderen ze kunnen
lezen.

16-10

Yousra

5 jaar

19-10

Nourain 6 jaar

22-10 Carly

6 jaar

28-10

Yusuf

11 jaar

1-11

Sevval

12 jaar

2-11

Amr

11 jaar

Van harte gefeliciteerd!!!

Maandagmiddag na mijn voorgelezen verhaal

hebben

we met alle kinderen door de hele school een
speurspel gedaan. We zijn op zoek gegaan naar
bekende vriendjes. Die vriendjes hadden een letter en
de letters vormden een woord. Zo vonden we onder
andere Bassie en Adriaan, Bert en Ernie, Alexander en
Maxima en Woezel en Pip. Uiteindelijk vormden we
het woord
V R I E N D S C H A P.
De komende week zijn er nog talloze activiteiten op
school in het kader van de kinderboekenweek. Zo is er
een wie-maakt-de-mooiste-poster wedstrijd en de
voorleeswedstrijd. De finale van de voorleeswedstrijd
is tijdens de kijkavond aanstaande donderdag 18
oktober, die overigens geheel in het teken staat van de
Kinderboekenweek. Spannend!!! U komt toch ook?

Wist u dat…
…De ouderinformatie-avond in de groepen 1/2, 3, en
4/5 een groot succes was? Veel ouders zijn gekomen
om van hun kind en de juf te horen wat de kinderen dit
jaar allemaal gaan leren en hoe het er aan toe gaat in
de groep. Helaas was de opkomst in de groepen 5/6 en
7/8 erg laag. Jammer, want wij willen u graag vertellen
wat wij de kinderen allemaal leren en waar u het
komende schooljaar rekening mee moet houden.
… De kinderen van groep 5/6 en 7/8 de afgelopen
woensdag hebben meegedaan met het

schoolhandbaltoernooi? Ze hebben allemaal erg
sportief gespeeld, onder leiding van coach Joey! De
kinderen van groep 5/6 zijn zelfs eerste geworden!
Bedankt coach Joey en supporters!!!
… Aanstaande donderdag we weer ons spannende

badmintontoernooi houden? Tenminste… als
we genoeg scheidrechters hebben… En op dit moment
hebben we dat niet!!! Bent u donderdagochtend
van 8:30 tot 12:00 uur in de gelegenheid om te
helpen? Geef u dan snel op bij de juf of meester!!!
Het is echt niet moeilijk, het gaat erom dat de
puntentelling wordt bijgehouden. U hoeft niks van
badminton verder te weten en we leggen u alles uit!!
Voor koffie en thee met iets lekkers wordt gezorgd. En
het is ook nog eens heel gezellig en leuk om uw eigen
kind in actie te zien!
Met vriendelijke groet, Namens het team,

Susanne Pedersen.

Belangrijke data komende
periode.
Check ook onze DigiDuif agenda!

18 -10



8:30-12:00
Badmintontoernooi.
19:00-20:00 Kijkavond.

20-10 t/m 28-10


Herfstvakantie

29-10


20:00 MR vergadering

30-10


Schoolfotograaf

Broertjes en zusjes die niet op
De Bosrank zitten, kunnen met
hun broertjes/zusjes die wel op
De Bosrank zitten tussen 12:00
en 13:00 op de foto.
31-10


Luizencontrole

2-11


8:30 Koffie-ochtend!!!

