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Groep 5/ 6 Werkbezoek aan Nehalennia: denk aan je fiets! (zie Parro)
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Start Herfstvakantie
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Herfstvakantie voorbij, de school gaat weer beginnen, hoera!

Jarigen
9 oktober
12 oktober

Mila, 5 jaar
Sem, 10 jaar

Van harte gefeliciteerd!

Algemeen
De kinderboekenweek

Het volgende Jeelo project Leren van mensen van vroeger is fantastisch te combineren met de
kinderboekenweek. Dit jaar is het thema namelijk …… En toen?

De lang lees middag

Op vrijdag 2 oktober hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een langleesmiddag gehad. Er
moet gezegd worden dat de kinderen het flink volhielden en er veel plezier aan hebben beleefd.
Wij denken dat dit het lezen een enorme boost kan geven en dat willen we!

Voorleesactiviteiten

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hadden vanmiddag plotseling een andere juf voor hun neus.
Alle leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 en Els en Henk kwamen naar een andere groep om daar
de kinderen voor te lezen. Dat is natuurlijk wel heel leuk om van een andere leerkracht een mooi
verhaal te horen.

Afsluiting KBW, vrijdag 9 oktober

Hierover wordt nog ernstig nagedacht ivm wat wel/niet mogelijk en wenselijk is ivm de
verscherpte Corona maatregelen

Verkeerssituatie bij halen en brengen

Nog even een herhaalde oproep in verband met de verkeersveiligheid: Bij het ophalen aan het eind
van de schooldag (groep 3-8 ) zien we graag, dat de stoep zo vrij en overzichtelijk mogelijk is.
Daarom het volgende dringende verzoek:
- parkeer uw fiets op de grasstrook
- kom op het plein en stel uzelf op langs het hek van de fietsenstalling met 1,5m afstand
- begeleid uw kind lopen met de fiets aan de hand het plein af
Onder deze kop hebben we vorige week ook gemeld dat er een verzoek ligt om iets aan de
omhooggekomen tegels te doen.
Het eerste succes is binnen. Op maandag 5 is het grote plein en op dinsdag 6 oktober het kleine
plein onder handen genomen: Wat krom was is weer recht geworden...

Kleine moeite, groot plezier

Regelmatig komt het voor dat we u mailen, appen of benaderen via de weekbrief (of nu via Parro)
over allerlei regelzaken.
Het gaat dan bijv. om het inleveren van rapporten, toestemming geven voor filmopnames, het
inleveren van HVO/GVO wensen enz.
Het kost soms veel tijd om alles binnen te krijgen. We moeten dan nog extra na-bellen of mailen.
Deze tijd willen we liever besteden aan goed onderwijs voor de kinderen.
Dus.... lieve ouders, wilt u alstublieft zo attent zijn om tijdig te reageren op onze vragen ?

Gevonden voorwerpen

Als team hebben we met elkaar de afspraak gemaakt om 1 keer per maand de verzamelde rotzooi
te lijf te gaan. Zo ook aan het eind van onze studiedag.
Philip heeft de gevonden voorwerpen gestyled en zie hier het resultaat.
Mocht u iets herkennen: de spullen zijn voorlopig weer in de houten kist beland.

Jeelo
Leren van personen van vroeger

Aanstaande woensdag start het tweede Jeelo Project Leren van Vroeger. Dit betekent dat we weer
op zoek zijn naar nieuwe gastsprekers en leuke ideeën om dit onderwerp te verlevendigen.

groep 1 en 2
activist, bibliotheek, kinderboekenschrijver, ouders, grootouders, bejaardenhuis, museum oud-Hollandse
spelen, toneelspeler, poppenmaker, poppenkastspeler, illustrator

groep 3 en 4
activist, kunsthistoricus, verhalenverteller, kunstschilder, vrouwenbeweging, historicus, Unicef, oorlogsheld,
oorlogsmuseum, iemand die de oorlog heeft meegemaakt, held uit deze tijd, kinderboekenschrijver

groep 5 en 6
activist, historicus, schipper, exporteur, handelaar, illustrator, wereldwinkel, mensenrechtenorganisatie,
havenmedewerker, ondernemer in duurzame producten, rapper, dichter, schrijver, journalist

groep 7 en 8
activist, directeur van een bedrijf, leidinggevende, burgemeester, politicus, dramadocent, debater, historicus,
museum, gemeenteraad, illustrator, schrijver, journalist, rapper, dichter

Nieuws uit de groepen
Groep 3
Letters vind je overal

De kinderen van groep 3 waren met hun twee juffen vandaag op het plein te vinden. Met hun
woordenrijtjespaper in hun hand waren ze het hele schoolplein aan het onderzoeken waar alle
letters en woorden kon vinden. Gelukkig was ‘sik ’op de pingpongtafel geplakt en hing hij niet aan
de kin van juf…

Informatiekastje:
Middelburgse Turn Vereniging

Op woensdagmiddag 21 oktober houdt de Middelburgse Turn Vereniging een Open Huis voor alle
leeftijden. Ze hopen op vele kids die enthousiast komen turnen, springen en dansen. Zie voor meer
informatie de flyer die wij in de bijlage meesturen.

Drukkerij (herhaling)

Spaar mee voor onze schoolbibliotheek!
Tijdens de Kinderboekenweek (30 september t/m 11 oktober) kunnen jij en je ouders bij
boekhandel de Drvkkery sparen voor nieuwe boeken in de schoolbibliotheek!
Koop een kinderboek in boekhandel de Drvkkery tijdens de Kinderboekenweek (30 september t/m
11 oktober).
Neem de originele kassabon mee naar school en lever deze daar in.
De school verzamelt alle ingeleverde kassabonnen. Hoe meer bonnetjes, hoe hoger het bedrag
waarvoor de school nieuwe boeken mag kopen!
Dus kom tijdens de Kinderboekenweek naar de Drvkkery voor een mooi, leuk, spannend of grappig
kinderboek. Leuk voor jou en voor de school!

