weekbrief 23 september 2016

terugblik
Deze weekbrief komt met een beetje vertraging bij u in de
mailbox. Afgelopen vrijdag zijn we met de middenbouwgroepen
naar Enkhuizen geweest, het Zuiderzeemuseum. Allereerst
willen we de begeleiders bedanken. De ouders die mee geweest
zijn hebben geholpen om er een mooie dag van te maken. Het is
ons op deze manier gelukt om met de tram, trein, boot en

wandelend goed op de bestemming aan te komen en weer op
het juiste moment terug.
Er komen nog steeds participatieformulieren terug. Dank
daarvoor. Uiteraard kunt u deze blijven inleveren, ook a ls er iets
in u opkomt dat u wilt toevoegen bijvoorbeeld.

Uitnodiging participatieavond
Zoals in de vorige weekbrieven vermeld hebben we komende
donderdagavond onze eerste participatieavond. Ik zal op de
avond zorgen voor een heldere agenda en er zal ook een
moment komen met ruimte voor vragen en opmerkingen die ik
mee kan nemen naar het ontwikkelteam van de school.
De participatieavond start om 19.30 en eindigt om 21.00 uur.
We zullen zorgen dat de deur om 19.15 uur open is. We
beginnen de avond met elkaar in het sport en speellokaal
beneden.

kinderboekenweek
De kinderboekenweek komt er weer aan! Dit jaar vi ndt deze plaats vanaf 5 oktober tot zondag 16 oktober. Het thema is dit jaar:
‘Oma's en opa's. Voor altijd jong’. Opa's en oma's spelen vaak een heel belangrijke rol in het leven van kinderen. Het gebeurt ook
nogal eens dat opa's en oma's oppassen als de ouders werken. Er zijn heel veel kinderboeken verschenen met een hoofdrol voor
opa's en oma's.

Ook bij ons op school zullen we aandacht aan de kinderboekenweek besteden. We zouden het leuk vinden als er opa's en oma's in
de klas zouden willen voorlezen, of misschien willen ze wel in de groep van hun kleinkind iets vertellen over vroeger. Als er opa's en
oma's zijn die dit leuk vinden kunnen ze zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.

fruithap
In de ochtend rond 10 uur maken we tijd voor een tussendoortje op school. We gaan ervan uit dat de kinderen in de ochtend goe d
hebben ontbeten, dus dit tussendoortje is bedoeld voor iets van fruit. Wilt u zorgen voor een fruithap? Ook mogen de kinderen wat
drinken. Onze voorkeur gaat uit naar iets gezonds. Te denken valt aan melk of water oid.

vooruitblik







29-9 schoolontwikkelingsbijeenkomst directie Amstelveen/ Amsterdam en bestuurder
SoU
29-9 ouderparticipatieavond van 19.30 tot 21.00 uur
excursie ‘bij elkaar’ onderbouw vrijdag 30-9
30-9: laatste vrijdag van de maand: ouderinloop in de groep vanaf 8.15 uur
30-9: open ochtend voor ouders die een school zoeken voor hun kind (<4jr).
13 oktober studiedag. De kinderen zijn vrij of gaan naar de opvang
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