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over. We wensen iedereen een fijne leesweek!

Vanuit het team
We bereiden ons voor op onze
kinderboekenweek en de projectweek met als
thema “techniek”. Twee leuke, leerzame en
interessante weken.

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).

Korfbaltoernooi

Deze week was het
korfbaltoernooi.
Veel sportiviteit
en… een beker!
Goed gespeeld.

Kamp groep 8
Woensdag 4 oktober is het zover. Dan gaan de
kinderen van groep 8 op kamp. Heel veel plezier!

Kinderboekenweek
Lezen is een feest! En daarom start de
aankomende week de Kinderboekenweek, met
als thema: ‘Kom erbij!’ Het gaat over
vriendschappen. Ook wij openen deze week de
kinderboekenweek. Volgende week hier meer

Vreedzame School en waarschuwingsfasen
Op school, in de klas, op het plein werken we aan
de Vreedzame School. We werken er aan dat
kinderen weten wat er van hun verwacht wordt.
We verwachten dat kinderen zich aan de
klassenregels houden, aan de grondwet van de
Vreedzame School. Dan is het voor iedereen een
prettige omgeving om te leren en te leven.
We zien soms dat kinderen
hier niet aan voldoen en
ernstig storend gedrag
vertonen dat over de grens
gaat. Onder storend gedrag
verstaan we: pesten van kinderen: schelden,
schoppen of slaan, buitensluiten, brutaal zijn en
niet luisteren naar de leerkracht, je niet houden
aan de klassenregels/grondwet. Hierdoor kan het
kind zelf, maar ook de klas niet goed leren. Om
dit te veranderen en te stoppen zijn er
waarschuwingsfasen. Deze lopen op: eerst is het
een waarschuwing, dan is er hulp nodig in de
school, dan hulp buiten de school en de laatste,
zeldzame stap is schorsen en verwijderen.
Dat deze waarschuwingsfasen er zijn, vertellen
we ook aan de kinderen. Als een kind in een
waarschuwingsfase zit, dan is er altijd een
gesprek hierover met de ouders om gezamenlijk
te werken aan een oplossing.

Filmen voor opleiding
Soms moeten studenten voor hun opleiding
filmen om te laten zien hoe ze iets aanpakken.
We zijn hier zelf heel terughoudend in en
natuurlijk houden we rekening met de privacyregels. Deze opnames worden absoluut niet
gedeeld met derden.
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Voorleesfeestje "Mag ik meedoen?" in
De Zonneparel Liendert op 8 oktober a.s.
Tijdens dit voorleesfeestje
maak je kennis met Eend.
Eend wil graag nieuwe
vrienden maken. Hij
besluit zich aan te sluiten
bij een club, maar hij
wordt overal afgewezen:
een leeuw vindt dat hij niet hard genoeg kan
brullen voor de Leeuwenclub, een olifant vindt
hem niet slim genoeg. Dan besluit Eend om zelf
een nieuwe club op te richten!
Kom gezellig naar het verhaal "Mag ik meedoen?"
luisteren. Als het verhaal afgelopen is, trekken we
de knutselspullen uit de kast en gaan we met de
hele club knutselen!
Waarom voorlezen?
Voorlezen is niet alleen gezellig, het is ook
belangrijk. Het vergroot de woordenschat van
kinderen en helpt ze om de wereld om zich heen
te begrijpen. Daarom organiseert de Bibliotheek
regelmatig voorleesfeestjes.
De toegang is gratis. Het voorlezen begint om
14.15 uur. Voorleesfeestjes zijn geschikt voor
kinderen van 3 tot 7 jaar.

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.

Onze jarigen tot en met 7 oktober
04-10 Hayden
Arda

gr. 4
Kleine Beerklas

Van harte gefeliciteerd! Fijne dag gewenst.

Agenda
01-10
03-10
03-10
04-10
08-10
14-10
22-10

Kijkmoment gr. 4 en 5
t/m 05-10 Kamp groep 8
Start Kinderboekenweek
Dierendag
Voorleesfeestje Bibliotheek 14.15 uur ZP
Schoolkerkdienst 10.00 uur in de Bron
Herfstvakantie

Voor u gelezen:
Bibliotheek Eemland
De Bibliotheek organiseert tijdens de
Kinderboekenweek allerlei activiteiten
Zie bijlage.

