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Vanuit het team
Deze week is de kinderboekenweek gestart. Het
thema is “Kom erbij”. Het gaat over vriendschap.
We willen graag kinderen stimuleren veel te
lezen. Van lezen leer je veel over belevenissen
van andere kinderen in hele andere situaties dan
jij. En.. uit onderzoek blijkt dat veel lezen een
hele goede manier is om je woordenschat uit te
breiden. Fijn dat wij zo’n mooie bibliotheek in de
school hebben.

Trefwoord
Week 40 en 41 (1 t/m 12
oktober): Pakken
Inhoud: Over nemen,
afpakken, stelen en pakken
waar je recht op hebt.
Bijbel: Koning Achab en de wijngaard van Nabot
(1 Koningen 21).

Opening kinderboekenweek in Rustenburg
Een zanger en
een muzikant
zongen
grappige
liedjes over
vriendschap.
En heel knap:
De zanger kon
ook heel goed
op rijm
improviseren!

Voorleesmarathon in Liendert
Lekker lezen en dan ook
langer dan normaal.
Wat fijn dat we zulke
mooie boeken hebben in
onze school.

Gedichten groep 8
Ook de kinderen van groep 8 zijn heel goed in het
maken van gedichten

De afgelopen weken is groep 8 hard bezig
geweest met het schrijven van verschillende
gedichten. Hieronder een aantal gedichten over
vriendschap.
Door: Youssef
Een grote trampoline
Ik en mijn vrienden
Bomen en gras
Een grote trampoline
Met veel geluid
En je ruikt kinderen
Een grote trampoline
Ik en mijn vrienden
Door Dion:
Op een voetbalpleintje
Ik sta in een pannakooitje
ik zie kinderen spelen
op een voetbalpleintje
ik hoor blije kinderen spelen
ik ruik steen, ik proef steen
op een voetbalpleintje
ik sta in een pannakooitje
Door Tygo:
Bij AFC Quick 1890
Ik vind het altijd fijn als ik door de poorten loop
Ik zie gras en er ligt een bal in de goal
Bij AFC Quick 1890
Ik hoor het geschreeuw van spelers en ouders
Ik ruik het gemaaide gras
Bij AFC Quick 1890
Ik vind het altijd fijn als ik door de poorten loop

Kamp groep 8
Wat is het genieten
voor de kinderen
van groep 8 met zulk
prachtig herfstweer.
Met alle kinderen
hebben we ze
uitgezwaaid.
Gisteravond zijn er
veel teamleden
geweest om mee te
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doen met een spannend spel. Kom vanmiddag
maar weer veilig terug.

Op de fiets ben je iets!
Binnenkort starten er weer
fietslessen voor de kinderen. Als
uw kind nog niet kan fietsen
kunt u uw kind opgeven bij Sara
06-17126600. Let op; opgeven
kan vanaf 7 jaar, maar de oudste kinderen komen
eerst aan de beurt! De fietslessen zijn op
maandagmiddag na schooltijd. Groeten,
Annie Tiekstra - Samen Opfietsen 06-11495630

Van harte gefeliciteerd! Fijne dag gewenst.

Agenda
08-10 Voorleesfeestje Bibliotheek 14.15 uur ZP
14-10 Schoolkerkdienst in De Bron
22-10 Herfstvakantie

Voor u gelezen
Oud papier!
De oud papier container
wordt iedere ochtend door
onze conciërge meester
Albert aan de weg gezet.
Graag ontvangen wij uw oud
papier! U doet toch ook mee?
De inkomsten komen altijd ten goede aan de
leerlingen.

Nieuwe leerlingen
Afgelopen maandag zijn in groep 6 Mustafa en
Saleh Issaoui begonnen. Zij zijn verhuisd van
Veenendaal naar Amersfoort. Welkom! We
wensen jullie veel succes en plezier op De
Windroos

Kids Night
Bike Ride
Op 12 oktober
vindt tijdens
het Keistad
Fietsfestival het
Kids Night Bike
Ride plaats. Een combinatie van wedstrijden en
fun met de fiets voor jeugd van 8 t/m 14 jaar.
Naast de wedstrijden voor de geoefende jeugd in
de categorie 1 t/m 7 (leeftijd 8 t/m 14 jaar) ook
een Licht Fiets Festival voor deze leeftijd met
prijzen voor de mooiste verlichte fietsen.
Opgeven voor de mooist verlichte fiets via
www.fiets033.nl/contact met vermelding van je
naam en leeftijd voor de juiste categorie!
Deelname is gratis! Meer informatie:
www.facebook.com/events/2110311405852463/

Kinderboeken Festival

Onze jarigen tot en met 14 oktober
08-10 Ela
Jaylen
Ramin
11-10 Amira
12-10 Viënna
13-10 Esad Yahya
14-10 Seim

Boer Borisklas
gr. 5
gr. 7
gr. 6
gr. 7
gr. 4
Kleine Beerklas

In de vorige info stond het fout,
dit is de juiste datum: Op zondag
15 oktober 13.00-17.00u. is het
Kinderboeken Festival met
verschillende workshops, films,
voorstellingen, schminken,
knutselen en meer. Een kaartje
kost 5 euro, locatie het Eemhuis.

