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Nieuws uit het team
Chrome books
We zijn gestart met chromebooks. Leerlingen en leerkrachten zijn erg enthousiast. Met deze
chromebooks is veel mogelijk. De kinderen kunnen er o.a. werkstukken maken. We zien
gemotiveerde leerlingen die met plezier aan het leren zijn. Binnenkort mogen de leerlingen
tijdens een inloopuur vertellen over het werken met de chromebooks.
Inloop onderbouw
Vanaf morgen mogen de kleuters met hun ouders eerder naar binnen. Vanaf kwart over 8 zijn ze
welkom. De ouders mogen dan in het lokaal bijvoorbeeld een puzzeltje met hun kind maken.
Tussen 8.25 uur en 8.30 uur is het tijd om afscheid te nemen, zodat de leerkracht om 8.30 uur
kan beginnen met de les.
Kinderpostzegels
Woensdag 27 september om 12 uur start de kinderpostzegelactie voor groep 7 en 8. Alle
deelnemende leerlingen gaan zich samen inzetten voor één doel: een goed tehuis voor 400.000
kinderen in Nederland of in het buitenland. Het gaat hier bijvoorbeeld om kinderen die niet meer
thuis kunnen wonen, omdat hun ouders te arm zijn om voor ze te zorgen. De kinderen van
groep 7 en 8 zijn om 12 uur vrij. We wensen ze veel succes bij de verkoop!
Een frisse kleur
Twee lokalen en de hal gaan we opknappen. Ze krijgen een opfrisbeurt. Het is de bedoeling dat
we de muren en deuren gaan verven. Hebt u zin om te helpen of kent u iemand die graag de
kwast vasthoudt, geeft het dan even door aan de leerkracht.
Reparatie speelhuisje
Wat fijn dat we zo’n goede klusser in ons
midden hebben. Sander Kikkert heeft
vrijdag het speelhuisje opgeknapt. Het is
nu weer stevig en veilig voor de kinderen.
In een mum van tijd had hij het klusje
geklaard.

ACTIEDAG 5 OKT: SCHOOL GESLOTEN
Vorig schooljaar heeft de actiegroep “PO in actie” (PO = primair onderwijs) een prikactie
gehouden in het onderwijs. Veel scholen waren toen het eerste uur gesloten.
Leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en
de toekomst van uw kinderen.
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er
veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als
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gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal
gaan groeien.
Nu hebben de onderwijsbonden besloten om de eisen voor verlaging van de werkdruk en
verbetering van de salarissen kracht bij te zetten door een stakingsdag uit te roepen en wel op
donderdag 5 okt. Zij worden hierbij gesteund door de werkgevers via de PO raad.
Dit betekent dat de Kiel op donderdag 5 okt. a.s. is gesloten. Voor eventuele opvang kunt u
contact opnemen met dagopvang Pinokkio. Hier ontvangt u begin volgende week meer
informatie over.
Nieuws uit de groepen
Gisteren hebben we geleerd om woorden op volgorde van het alfabet te zetten. Vandaag
hebben we dit herhaald d.m.v. een spelletje.

Nog maar een week naar school geweest
en we kennen deze letters al. Met deze
letters kunnen we al veel woorden maken.
Wat zijn we trots op de toppers van groep
3.

In het kader van oktober kindermaand
kwamen de burgemeester en wethouders op
school. Alle kinderen hebben een welkomstlied
gezongen en de burgemeester heeft met groep
7&8 een spel gespeeld. Ook mochten we de
burgemeester vragen stellen. Een hele
gezellige, leerzame ochtend.
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Vanmorgen kwamen we op school en
toen lagen er spullen op de grond. Er
was gespeeld maar niet opgeruimd. Wie
kon dat nou zijn? De kinderen denken
dat het Boef was. We hebben Boef een
brief geschreven met de vraag of hij
voortaan wil opruimen. We wachten in
spanning af of we nog wat horen van
Boef.

Marit, Anne-Mijn, Feline en Jolien hebben voor
ons nieuwe zendingsproject 'Home of Hope &
Dreams' 28 euro opgehaald, door leuke
zelfgemaakte kastanjeknutsels te verkopen.
Super dat jullie dit gedaan hebben!!

De kinderen van groep 5, 7 en 8 hebben vanochtend voor het eerst met de nieuwe
chromebooks gewekt. Het ging heel goed!

Oud papier
Op de volgende dagen staat de oud papiercontainer op de parkeerplaats bij onze school.
2017
26 oktober
23 november
21 december

2018
25 januari
22 februari
22 maart

26 april
24 mei
21 juni

26 juli
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