Nieuwsbrief 4
Groepen 1-2
Vrijdag 23 september
Beste ouders van de onderbouw,
Week 4
We sluiten weer een fijne week in de onderbouw af. Helaas ging de theaterles van
deze week niet door omdat Irene (de vakdocent) ziek was. Deze week zijn wij zelf
met onze groepen gaan gymmen in de grote gymzaal. Charlotte is deze en volgende
week mee op kamp met de bovenbouw.

Kinderboekenweek Gigagroen

Op 3 oktober openen we om 9.00 uur gezamenlijk de Kinderboekenweek met
een viering op het schoolplein. Jullie zijn hierbij van harte welkom.
In de Kinderboekenweek besteden wij veel aandacht aan leesbevordering en
leesplezier. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ´Gigagroen´ en gaat
vooral over buitenspelen, de natuur in gaan, de dieren en het zuinig omgaan
met de natuur. Er zullen deze week verschillende activiteiten plaatsvinden
rondom dit thema. Hierover later meer.
Naast alle activiteiten wordt er tijdens de Kinderboekenweek natuurlijk extra
veel voorgelezen. Hoe fijn is het om heerlijk weg te dromen in een boek. Voor
donderdag 6 oktober zijn wij op zoek naar opa's en oma's die het leuk vinden
om in de groep van hun kleinkind voor te komen lezen. Het gaat dan om
ongeveer 20 minuten. We willen daarmee starten om 8.30 uur. Zijn er opa's en
oma's die dit leuk vinden, geef dit dan via de mail aan bij de stamgroepleider

van jullie kind.
We sluiten de Kinderboekenweek af op donderdag 13 oktober om 14.30 met een
boekenmarkt en een signeersessie van een bekende kinderboekenschrijver. Zien
we jullie dan?
Stamgroepavond

Reminder! Op dinsdag 4 oktober nodigen we jullie allemaal uit voor de
stamgroepavond van de onderbouw. Deze avond begint om 18.30. Wij vertellen
deze avond over het reilen en zeilen in de groepen en nemen jullie mee in het
Jenaplanonderwijs op onze school. Als Jenalplan school hechten wij veel waarde
aan de verbondenheid met ouders en zouden het fijn vinden om zo veel mogelijk
ouders deze avond te zien.

Fijn weekend!
Romea, Dounia, Zahra, Rachida, Mylène, Marion en Rosa

Voor op de kalender
Maandag 3 oktober
Dinsdag 4 oktober
Woensdag 5 oktober
Donderdag 6 oktober

Start Kinderboekenweek
Stamgroepavond onderbouw 18.30
Meester- en juffendag
Opa's en oma's lezen voor

