NIEUWSBRIEF
Agenda
18 september
18 september
24 september, 1 en 8 oktober
25 september
26 september
28 september
3 oktober
4 t/m 12 oktober
8 oktober
22 t/m 26 oktober
29 oktober
7 november
15, 22 november
15, 22, 29 november
15, 20 november

september 2018

kennismakingsgesprekken
Groep 1/2 museumrondleiding
Mediatorentraining
Groep 5 en 6 op schoolreis
Groep 3, 4, 7 en 8 op schoolreis
Groep 1/2 op schoolreis
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Kinderboekenweek
Diploma-uitreiking mediatoren 14.15 uur
herfstvakantie
Start thema ‘Feesten’
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Groep 1/2 theaterles
Groep 4 muziekles BSCO
Oudergesprekken (zonder rapport)

Ouderavond 6 september
Donderdag 6 september was er een
ouderavond op school. In het algemene
gedeelte werd er gesproken over de plannen
voor het komende schooljaar. Met o.a. de
onderwerpen van thematisch werken, de
nieuwe rekenmethode, de kidzreporterz, AVG
kwamen aan bod. Vervolgens waren er 2
rondes workshops, waarin de ouders
groepsgerichte informatie kregen en verdere
toelichting op het thematisch werken en de
nieuwe rekenmethode. De avond werd
afgesloten met een gezellig hapje en drankje.
Schoolreis september 2018
Groep 1/2
Dit jaar gaan we op vrijdag 28 september op
schoolreisje naar Hullie in Uden.
Dit
is
een
speelboerderij met
allerlei attracties
waar
kinderen
kunnen spelen, zoals een knutselhoek,
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skelterbaan, trampoline en nog veel meer. Dit
kunt u allemaal bekijken op https://hullie.nl/
We vertrekken rond 9 uur met auto’s richting
Uden. De kinderen hoeven niets mee te
nemen. De reis is geheel verzorgd. Ze krijgen
onbeperkt ranja, een cakeje en een ijsje.
Tussen de middag eten we frietjes met een
snack erbij.
Rond 14.15 uur vertrekken we weer naar huis.
We verwachten dan rond 15.00 uur weer op
school te zijn.
Groep 3 en 4
Nog
heel
even
wachten en dan gaan
we er een hele leuke
dag van maken in
Billy Bird.
We vertrekken met de bus om 9.00 uur vanaf
de parkeerplaats bij de sporthal.
We verwachten de kinderen om half 9 in de
klas en u kunt dan naar de parkeerplaats toe
gaan om ons uit te zwaaien.
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De kinderen hoeven geen eten en drinken mee
te nemen want er is de hele dag onbeperkt
limonade. We eten tussen de middag een
frietje met een snack en we sluiten de dag af
met een ijsje.
Om half 4 zijn we weer terug op de
parkeerplaats bij de sprothal waar u de
kinderen weer kunt ophalen.
We hebben er heel veel zin in!
Groep 5 en 6
Op dinsdag 25
september
gaan
groep 5 en 6 op
schoolreis naar het
Openlucht Museum
in Arnhem. In dit
museum maken de kinderen kennis met het
verleden van Nederland, krijgen ze de kans om
oude ambachten uit te proberen en kunnen ze
een bezoek brengen aan de gloednieuwe
tentoonstelling 'De canon van Nederland'. Het
Openlucht Museum is vorig jaar uitgeroepen
tot 'meeste kidsproof museum van
Gelderland'; met die gedachte in ons
achterhoofd gaat het een geweldige dag
worden. We vertrekken om 9 uur en zijn rond
16.15 uur weer terug op school.
Groep 7 en 8
Op woensdag 26 september a.s. gaan de
kinderen van groep7 & 8 naar de Wipe-Out in
Tiel. We vertekken om 9.30 uur en komen rond
16.00 uur weer op school aan. Een heerlijk
dagje waarbij we 20 spectaculaire Obstacles
van het populaire TV-programma Wipeout
gaan proberen, speciaal voor kinderen! Spring
over de Sweepers, trotseer de Big Red Balls en
roetsj over de Slippery Slide… Een vet cool uitje
voor kinderen tot 13 jaar! Wipeout bevat
sportieve-,
competitieen
teambuildingonderdelen: leuk & leerzaam! We
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maken gebruik van het feestpakket. Dit houdt
in dat de kinderen als VIP’s ontvangen worden,
ze krijgen uitgebreid uitleg over de
verschillende spellen en leven natuurlijk toe
naar een heuse prijsuitreiking aan het einde
van de dag. Tussendoor kunnen ze bovendien
genieten van een lekker Crash, Splash & Smack
Meal (friet, snack, drankje en een ijsje)!
Bij mooi weer hebben we uiteraard ook
toegang tot het strand op het terrein.
Belangrijk om mee te nemen: zwemkleding en
een setje extra kleding. De kinderen kunnen
het beste makkelijk zittende kleding aan met
sportschoenen.
Geeft u uw
kind ook een
hapje/drankje
mee voor in de
ochtend.
We hebben er
zin in!

Ouderparticipatie
Naast de groepsactiviteiten zijn er ook de
activiteiten die schoolbreed georganiseerd
moeten worden. Denkt u daarbij o.a. aan de
Kinderboekenweek,
winterfeest
en
koningsspelen. We hebben daarbij uw hulp
hard nodig. De klankbordgroep willen we ook
graag behouden.
Beneden en boven hangt er op het whiteboard
een intekenlijst voor deze activiteiten. Mocht u
belangstelling hebben kunt u deze lijst invullen.
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