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6 t/m 10 november
8 november
20 en 21 november

Groep 5/6 project De Weyert/Oold Ark
schoolontbijt
oudercontact

Contactavonden
Maandag 20 november en dinsdag 21 november is er voor de ouders
gelegenheid voor tien-minutengesprekjes met de leerkracht(en) van uw
kind(eren). U kunt zich tot en met vrijdag 17 november inschrijven op de door
u gewenste tijd en dag. De roosters per groep hangen bij de ingang. Groepen
1 en 2 bij de onderbouwingang, groep 4 t/m 8 bij de hoofdingang.
Deze contactavonden zijn niet bedoeld voor groep 3. Juf Maaike neemt in
deze periode de herfstsignalering af (toetsjes) bij de leerlingen van groep 3. De resultaten wil juf
Maaike graag gebruiken tijdens het gesprek. De ouders van groep 3 worden door juf Maaike
benaderd voor een gesprekje.

Nieuwe leerkracht
Juf Lieske neemt op vrijdags ouderschapsverlof vanaf 3 november. Zij wordt vervangen in
groep 5/6 door juf Lianne van Beek uit Dwingeloo.

Schoolontbijt
Woensdag 8 november doen wij mee aan het nationale schoolontbijt. De
kinderen krijgen ’s morgens op school een broodje als ontbijt. Zie bijlage.
Dus deze dag hoeft er thuis niet ontbeten te worden door de kinderen.

Toetsen
groep 7/8
donderdag 9 november
maandag 13 november

Naut
Brandaan

groep 5/6
maandag 6 november

Brandaan

Project De Weyert/Oold Ark
Groep 5/6 werkt in de week van 6 t/m 10 oktober aan een project
over de molen en het museum in Makkinga. Zij gaan daar op
bezoek en werken deze week ook op school aan dit project.
Museum Oold Ark en korenmolen de Weyert in Makkinga zijn
erfgoed instellingen. Oude ambachten, ook dat van het turfsteken,
komen hier aan bod. De basis van al deze ambachten is techniek.
Dat vormt dan ook het uitgangspunt bij de schilderlessen op school
van beeldend kunstenaar Martin de Jong. Schilderend gaan de
kinderen ontdekken wat de ambachten met elkaar gemeen
hebben.

Schoolbibliotheek
Het uitlenen van bibliotheekboeken is weer gestart. Het is belangrijk dat de boeken ook weer op
tijd ingeleverd worden. Let op!! Dit is op vrijdags en de data voor onderbouw en bovenbouw zijn
verschillend.
Bovenbouw
Onderbouw
20 oktober
3 november
10 november
17 november
24 november
1 december
8 december
15 december

Spaart u mee voor de schoolbieb?
Van 4 t/m 15 oktober is het weer
Kinderboekenweek. En dat wordt “Gruwelijk
eng”! Tijdens de Kinderboekenweek organiseert
Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij
willen graag het (voor)lezen van kinderboeken
stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbiblitoheek uit
te breiden met de nieuwste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer
boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
U koopt van 4 t/m 15 oktober 2017 één (of meerdere) kinderboek(en) bij Bruna – in de winkel of
op bruna.nl – en levert de kassabon in op school.
Lever de kassabonnen t/m 6 november 2017 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een
Bruna-winkel.
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon.
De school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor
de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.

