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Nieuwsbrief september 2019   

 

 
 
Dinsdag 1 okt.   Gebedsgroep 
Woensdag 2 okt.   Start Kinderboekenweek 
    Zie e-mail van 25 sept.! 
7 t/m 11 okt   “Ik eet het beter” 
Donderdag 11 okt.  Feestdag: CIRCUS 
Maandag21 okt.   Start herfstvakantie    
 

 
 

Nieuws uit de groepen Rood en Blauw 
 
Een bezoek aan visrestaurant Schuitemaker. 
 
De kinderen van groep Rood en Blauw werkten de afgelopen weken over het thema Vissen. 
De vader van Roos van der Spijk uit groep Rood werkt bij visrestaurant Schuitemaker in 
Katwijk.  
Hij nodigde ons uit om eens langs te komen om hier een kijkje te nemen. Bij binnenkomst 
keken de kinderen vol verbazing naar alles wat in de vitrine was uitgestald.  
In de winkel werd ons van alles verteld over verschillende soorten vissen. We wisten hier zelf 
ook al wat van en konden nu mooi de schubben, vinnen en kieuwen bekijken. 
Daarna mochten we mee naar het aquarium waarin veel bijzondere vissen rondzwommen. 
Het leukste van het bezoek was echter dat er daarna voor ons op de tafels limonade klaar 
stond en we heerlijk konden smullen van, zoals een van de leerlingen zei, de lekkerste 
kibbeling ooit!  
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Nieuws van de Gebedsgroep 
 
Aanstaande dinsdag 1 oktober gaan we weer bidden met de gebedsgroep. We komen met 
een aantal ouders bij elkaar om 8.30 uur. 
We drinken koffie of thee en bespreken met elkaar de punten waar we voor willen danken 
en bidden. Daarnaast krijgen we altijd van 1 klas de gebedspunten van de kinderen. 
Iedereen is van harte welkom om mee te bidden. Ook in stilte. We starten dus om half 9, in 
de ruimte naast het keukentje. 
 
                            Jacklyn van der Vijver (gebedsgrep ONS) 
 

 

 

Van 2 t/m 13 oktober is het weer de jaarlijkse Kinderboekenweek met als thema                        

'Reis mee!'                                                                                                                

Dit is een mooi moment om het lezen, thuis en op school, extra aandacht te geven. 

Leesbevordering en boekpromotie, daar moet het tijdens de Kinderboekenweek om gaan. 

Voorlezen, zelf lezen, lezen stimuleren, praten over boeken en het enthousiasme over 

boeken delen, zijn dan ook doelen en activiteiten die bij de Kinderboekenweek horen. 

 

Wij beginnen de week op woensdag 2 oktober met een ‘wereldreis’ op ons schoolplein. 

Hiernaast wordt er gezocht naar de leukste en creatiefste foto van uw kind en een bijzonder 

voertuig. De foto’s kunnen worden ingeleverd tot 7 oktober.                                                       

Naast de leuke en leerzame activiteiten rondom leesbevordering binnen de klas mogen de 

leerlingen op verschillende dagen op zelfgekozen vervoer naar school komen. Het rooster 

per groep vindt u in de informatiemail met betrekking tot de Kinderboekenweek 2019. Wij 

hopen op veel leesplezier en veel leeskilometers! 
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Ik eet het beter!                                                                                                  

In de week van 7 oktober doen de groepen 5 tot en met 8 een week mee met: 

Ik eet het beter! 
 
Dit is een stukje bewustwording van gezond eten. 
Dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 oktober 
krijgen zij gezond eten op school.  
Dit kan fruit of groente zijn. Op vrijdag 11 oktober 
mogen de kinderen zelf een gezonde snack mee 
nemen. 
In de afgelopen jaren is gebleken dat de kinderen 
op die vrijdag, creatieve stukken fruit e.d. mee 
nemen.  Hoe leuk is dat! 
 
U zult via uw kind meer van het klein project: Ik eet het beter! horen.   

 
 

10 OKTOBER   CIRCUSDAG 

Er zijn 2 collega’s 40 jaar aan het werk in het onderwijs. 

Onze directeur Beatrix en onze IB-er Marja. 

Wij willen dit vieren met een feest. 

Het valt ook nog in de kinderboeken week 

en daarom hebben we het thema gecombineerd. 

 

REIS MEE ! 
We gaan tijdens de Kinderboekenweek werken over dit thema 

en sluiten het af met een circusdag! 

Een circus reist immers de wereld door. 

Zo’n dag hebben we veel hulp nodig. Waarschijnlijk heeft u al een 

oproep ontvangen via de contactouders.  

Het wordt een hele leuke dag om bij te zijn. 

Geeft u dus snel op !!! 
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Alle activiteiten van de bibliotheek tijdens de Kinderboekenweek: 
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Nog meer activiteiten van de bibliotheek tijdens de Kinderboekenweek: 
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