Nieuwsbrief 5-6
Vrijdag 7 oktober

Beste ouders,

Kinderboekenweek - Stekjesmarkt
In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of
vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknicken in het park of vogels
spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons
heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen.
Om de natuur wat dichter bij te halen organiseren we een stekjesmarkt op
woensdag 12 oktober vanaf 12.30u. Kinderen kunnen hier stekjes van
kamer-, tuin-, moestuinplanten ruilen met iedereen die maar wil.

Kinderboekenweek – de 2e week!
De komende week ronden we de Kinderboekenweek ook weer af. Dat doen we
op donderdag, want op vrijdag is er een studiedag! Komen jullie aanstaande
donderdag om 14.30u weer een mooi boek kopen én laten signeren?
Tijdens de afsluiting zijn ook de slaapkamers van de kinderen te vinden! Hier
zijn ze gedurende het project De Zevensprong gaat voor goud mee aan de slag
gegaan. Er hangen ook teksten bij die jullie laten kennismaken met alle kinderen
die in de bovenbouw 5-6 "wonen". Hiermee ronden we dan ook samen dat
project af.

Tafels leren
In de groep oefenen we iedere week een andere tafel. De kinderen krijgen dan
ook een oefenblad mee naar huis. We zien dat het een deel van de kinderen al
goed lukt deze thuis te oefenen. Toch doen we nogmaals een dringende oproep
om thuis actief te oefenen met de meegegeven tafels. Weten of je kind de tafels
op niveau geautomatiseerd heeft? Spreek ons gerust aan!

Natuurexcursie 10 of 11 oktober
Komende week gaan we de natuur rondom school bewonderen. Dat doen we
onder begeleiding van een stadsecoloog. De excursie gaat ook door bij slecht
weer. Het is dus raadzaam om regenlaarzen/regenkleding mee te geven.

Datum
10 oktober
10 oktober
11 oktober
11 oktober

Groep
Pralines
Spaatjes
Pommekes
Wafeltjes

Herfstvakantie in zicht
We merken dat er een behoorlijk deel van de kinderen in de zomervakantie niet
of nauwelijks gelezen heeft. Op school lezen we dagelijks 30 minuten. Om
ervoor te zorgen dat de kinderen in hun leesritme blijven, vragen we jullie de
kinderen thuis dagelijks 15 minuten te laten lezen. Dat kan bijvoorbeeld met
deze leuke leesbingo:

Warme groet,
Soumaya, Irina, Carine, Marga, Rosa en Youri

