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de start!
De kop is eraf, we zijn gestart! Inmiddels
heeft iedereen zijn plekje in de school weer
gevonden. We zijn blij dat we iedereen weer
kunnen verwelkomen in de school.
Vanaf de tweede week willen we u vragen
zoveel als mogelijk afscheid te nemen van uw
kind bij de klassendeur. Op dinsdag en
donderdag kunt u de klas in om werkjes te
bewonderen (tot 8.30). We vragen u om
kinderwagens op de gang te laten staan. De
inloop op de dinsdag en donderdag geldt
voor de groepen 1-2, 3,4 en 4/5b.
De groepen 3, 5 en 6 gaan door de zij-ingang
i.p.v. de hoofdingang. Op deze manier
beperken we de loop in de school. De fietsen
kunnen in de rekken en stepjes blijven
buiten.

onderbouw

Jeanne's boekentip
Door Jeanne Perdaems

In deze eerste nieuwsbrief van het
nieuwe schooljaar wil ik alvast vooruit
kijken naar de schrijvers die in de
kinderboekenweek op school komen.
Bij de kleuters komt Mark Janssen, bekend
van het boek ‘Dromer’, over Aron die nog
niet weet wat hij wil worden. Je hebt
denkers en doeners en …dromers. Of van
‘Dino’s bestaan niet’, een griezelig
ontdekboek met schitterende uitklapplaten
waarin gevaarlijke dino’s overal op de loer
liggen. Of van ‘Ik wil een leeuw!’ Of van
‘Raar’. Op Lemniscaat.nl kun je ze alle acht
uitgebreid bekijken. En dan nog even
verklappen dat, als alles goed gaat, eind
september een boek uitkomt met liedjes
voor alle leeftijden, geschreven en
gezongen door Jaco van der Steen en
Boudewijn de Groot en met schitterende
illustraties van Mark Janssen. Ik heb de
drukproeven al mogen zien…en direct een
exemplaar gereserveerd! Het heet ‘Soms
als ik een vlinder zie’.
Dromer
van Mark
Janssen is te leen in
zowel onze schoolbibliotheek
als
de
Openbare Bibliotheek.
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middenbouw

Jeanne's boekentip
Door Jeanne Perdaems

Het allernieuwste, en natuurlijk weer
knettergek boek van Tosca Menten ‘Oom
Onkruid’ schreef zij speciaal voor de
Kinderboekenweek.
Zij brengt een bezoek aan de groepen 6 en 7,
maar ook prima te lezen of voor te lezen voor
kinderen uit groep 4 en 5. Een boek over maar
liefst 138 groene griezels-knettergekke planten
die niemand kent (waarschijnlijk omdat ze niet
bestaan). Bijvoorbeeld het verhaal van Boris die
op vakantie Freddie ontmoet, een reusachtige,
vraatzuchtige en vleesetende plant…maar je
favoriete plant ga je toch niet omhakken?! Met
gi-ga-veel leuke weetjes en heel grappig
geïllustreerd.

eten & drinken

Oom Onkruid van Tosca
Menten is te leen in
zowel
onze
schoolbibliotheek
als
de
Openbare Bibliotheek.

Mocht uw kind ziek zijn dan graag de
ziekmelding doorgeven via Parro voor 8.20
uur of bellen naar 023-5654960 (ook graag
voor 8.20 uur).

In
de
boekhandel
kosten
de
boeken:
€12,99

Parro kunt u ook gebruiken voor korte
mededelingen. Wilt u uitgebreider spreken
met de leerkracht, dan maken wij hiervoor
een persoonlijke afspraak. De schoolkalender
staat inmiddels ook in Parro.

Het “tien uurtje” wordt verzameld bij de
klassen, de eventuele lunch mag in de rugtas
blijven.
Op
woensdag
hebben
wij
een
groente/fruitdag, het is de bedoeling dat er
dan een stukje fruit of groente meegenomen
wordt als “tien uurtje”.

parro

gym
Ook dit jaar hebben de kinderen weer gymles
van Meester Raymond in gymzaal De Veste.
De kinderen die het eerste uur gym hebben,
worden daar gebracht en kinderen die het
laatste uur hebben, moeten daar worden
opgehaald.

tussenschoolse opvang
Hierover heeft u een bericht gekregen van juf
Monica via Parro.
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informatieavonde

bovenbouw

Vanaf 5 september gaan de
informatie-avonden van start. In
de kalender kunt u terugvinden
welke groep wanneer. Ook de
startgesprekken
worden
ingepland vanaf 12 september.

Jeanne's boekentip
Door Jeanne Perdaems

En de kinderen van groep 7 en 8 kijken al
uit naar Pieter Koolwijk. Vele hebben al
Prutje, Gozert of Luna gelezen, maar vlak
voor de vakantie is ‘ de trollen van Leif’
verschenen.

schoolfotograaf
Op 19 september komt de schoolfotograaf,
nadere informatie volgt nog.

schrijversdag 10 oktober

Mark Janssen
Komt bij de groepen 1/2

Vivian den Hollander
Komt bij de groepen 3 en 4

Janneke Schotveld
Komt bij de groepen 4/5 en 5

Al voor te lezen aan kinderen van 7 jaar en
ouder, maar zeker ook interessant voor
oudere kinderen om zelf te lezen, anders,
maar eigenlijk ook weer niet. Het is een
spannend Viking verhaal waarin de Noorse
mythologie heel eenvoudig wordt uitgelegd.
Het verhaal gaat over jezelf mogen en
kunnen zijn. Leif heeft het niet makkelijk, hij
is lang zo stoer niet als zijn kleine zusje en
hij gelooft in trollen. Het hele dorp maakt
hem daarmee belachelijk. Maar dan wil een
ander dorp bij hen intrekken…ze moeten
vertrouwen op de trollen van Leif. Hoe
loopt dit af? Wordt Leif de held of is hij de
loser? Linde Faas heeft het schitterend
geïllustreerd. Zij woont in Noorwegen, en
we komen helemaal in Noorse sferen.
Vooral het trollenboek van Opa dat als
extra boek in het boek is opgenomen is
een genot. Een heel spannend avontuur.
De trollen van Leif van
Pieter Koolwijk is te leen
in zowel onze schoolbibliotheek
als
de
Openbare Bibliotheek.
In de boekhandel kost
het boek: €14,99

Tosca Menten
Komt bij de groepen 6 en 7A

Pieter Koolwijk
Komt bij de groepen 7B en 8
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