Agenda
Do 13 sep
Vr 24 sep
Vr 24 sep
Za 22 sep
Ma 24 sep
Wo 26 sep
Vr 28 sep
Wo 3 okt
Do 4 okt

MR vergadering 17.00
Klassenouderoverleg
Leerlingoverleg
Klusdag 10.00 – 15.00
GMR vergadering
20.00 ouderavond kleuters
Michaëlfeest
Start Kinderboekenweek t/m 14 okt
Ouderavond klas 3-4, om 20.00

Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag.
Deze dagen is er tussen 8.30 en 9.00 uur inloopspreekuur, je kunt even bij mij binnen
lopen met een zorg of vraag. Je kunt ook altijd een afspraak maken.

Agenda MR-vergadering, donderdag 13 september 2018, 17:00 uur
1 Opening
2 Notulen van 26 juni 2018
3.Nieuwe samenstelling MR
4.Rolverdeling MR
5.Jaarplanning MR 2018-2019
6.Dag vd leraar 5 okt.
7.Notulen OPR/GMR of ingekomen post
8.Rondvraag
9. Sluiting
Jaarboekje
De kleuters en klas 1-2 hebben donderdag het nieuwe jaarboekje meegekregen,
de andere klassen volgen spoedig. In het jaarboekje staat ook de indeling van de ouders op de
klusdagen, check meteen even op welke datum u staat ingedeeld.
Intekenlijsten klas 1 t/m 6
Vorige week vond u al de lijst voor de kleuters bij het fonteintje, deze week de intekenlijst
voor klas 1 t/m 6.
Wecycle
De actie voor het inleveren van kleine elektrische apparaten is weer gestart. In de hal staan 2
dozen die weer gevuld mogen worden.

Klas 1/2
We zijn hard aan het werk in klas 1/2. We (leren) lezen, rekenen en schrijven maar uiteraard
is er ook tijd om samen te spelen en mooie tekeningen te maken. De kinderen krijgen ook al
‘huiswerk’ mee. De kinderen van klas 1 moeten bijvoorbeeld op zoek naar voorwerpen in huis
die beginnen met de d of de r.

De kinderen van klas 2 krijgen vanaf deze week het leesblad weer mee naar huis. Het is (net
als vorig schooljaar) de bedoeling dat jullie elke dag de rijtjes en de leestekst oefenen. Liever
vaak en kort, dat is namelijk veel effectiever dan weinig en lang.
Hebben alle kinderen inmiddels een paar sloffen(stevig en goed passend) op school?

De start van het schrijven en vormtekenen: de rechte en de gebogen lijn.
In de klas hangen de eerste vormtekeningen van dit jaar. Kom woensdagmiddag na 13.00 u.
rustig even rondkijken in de klas.
Pompoenen en zonnebloemen (klas 1/2 vorig schooljaar)
Hiernaast staat Ruben (klas 3) met één
van de pompoenen die uit het plantje is
gegroeid dat hij in mei/juni mee naar
huis heeft genomen.
Ruben (klas 2) bracht een mooie bos
zonnebloemen mee voor de klas. Het
plantje werd in de vakantie een plant
van 4 meter hoog met wel 20
zonnebloemen eraan. In de klas staat op
de jaartafel het bewijs, een foto van
Ruben met de enorme zonnebloem.
Wie volgt met ‘bewijs’?

Op de voorkant: schildering van Chris (klas 4), zonnebloem “nat in nat” met kleurmenging op
papier.

