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Belangrijke data:
dinsdag
9 oktober
donderdag 11 oktober
donderdag 18 oktober
maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober
donderdag 25 oktober
maandag 29 oktober
maandag 29 oktober

ontruimingsoefening
vergadering leerlingenraad
uitgifte Info nummer 4
herfstvakantie
oud papier
verenigingsdag
kinderen vrij

groep 1 t/m 8
leerlingenraad
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
team
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Herfstvakantie en vrije dag
De herfstvakantie is van 22 oktober tot en met 26 oktober. Maandag 29 oktober is iedereen ook nog vrij. De
leerkrachten hebben dan een studiedag. Dinsdag 30 oktober verwachten we iedereen om half 9 weer op
school.

De schoolfotograaf
Gisteren heeft uw kind het inlogkaartje ontvangen van de schoolfotograaf. Via
dit inlogkaartje kunt u de foto’s bestellen. Bewaar hem goed of maak er een
foto van.

De dominee op bezoek
Op maandagmorgen 8 oktober komt de dominee op bezoek . De dominee wil
graag wederom kennis maken met de leerlingen van onze school. Ook wil ze
graag wat vertellen over de kerkdienst die op zondag 14 oktober om 10.00 uur
in Schoonoord wordt gehouden.

Leerlingenraad
Op donderdag 11 oktober komt de leerlingenraad weer bij elkaar. Voor de eerste
vergadering worden weer nieuwe leerlingen gekozen die de groep mogen
vertegenwoordigen. In de leerlingenraad zitten drie leerlingen. Vanaf groep 5 kunnen
leerlingen gekozen worden in de raad.

Kinderboekenweek 2018
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: Vriendschap.
Wij hebben over dit thema gezongen, geknutseld en gewerkt.
Woensdagmorgen was de opening d.m.v. een vriendschapsspel.
De kinderen hebben een speurtocht door de school gedaan en bekende vrienden gezocht zoals Bassie en
Adriaan en Woezel en Pip.
We hebben twee liedjes geleerd.
Het lied “Kom erbij” van kinderen voor kinderen en bij de Bijbelverhalen hebben we het lied “Allerbeste vriend
ever” gezongen.
Deze zijn beide te vinden op YouTube.
Tijdens handvaardigheid hebben we een vriendenslinger gemaakt en samen vriendschapsbandjes geloomd.
We sluiten het na anderhalf week de Kinderboekenweek 2018 gezamenlijk weer af.

Nieuws uit de groepen
Wij zijn klaar voor de Kinderboekenweek! Kom erbij#vriendschap#vriendschapsbandjes

Vandaag opening Kinderboekenweek 2018 d.m.v. het vriendschapsspel# zingen: Kom er bij en Allerbeste
vriend ever.

Vanmorgen leek het een hondenschool op CBS De Kiel. Veel kinderen hadden hun lieve hond(en)
meegenomen. We wensen alle honden een fijne dierendag!

