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Thema’s
We starten volgende week met het thema van de kinderboekenweek: Vriendschap.
De opening is op 3 oktober om 8.25 uur op het plein.

•

Tijdens deze week zullen de leerkrachten tijdens de ochtendpauze in de andere
klassen gaan voorlezen. Ook zal er op maandagmiddag 8 oktober een speurtocht
door de school gehouden worden door alle leerlingen en maken alle kinderen
samen een vriendschapsslinger. Er zal een voorleeswedstrijd gehouden voor de
kinderen van groep 4 t/m 8. De finale hiervan is op 12 oktober. Ook onze groep zal
hierbij aanwezig zijn.

Van 15 oktober tot 2 november gaan we werken over herfst.
Voor de thema’s mogen spullen meegenomen worden, zoals
kastanjes(zijn al meegebracht, heel fijn).

Voorstelling groep 3 / 4
Woensdag 17 oktober
Werkdruk
Dit schooljaar zal juf Marjolie of haar vervanger (vanaf november), 1 keer in de 6/7 weken
op een woensdag in de groep zijn, zodat wij een aantal werkzaamheden die eerder na
school gedaan werden op deze dagen kunnen doen. Vorige week lieten we u weten dat dit
op 3 en 10 oktober zal zijn.
Vakantie
Herfstvakantie van maandag 22 oktober tot en met vrijdag 26 oktober.
Praatkwartiertjes
In de week na de herfstvakantie zijn er praatkwartiertjes. Het schema daarvoor komt voor
de herfstvakantie.

Luizencontrole:
Dinsdag 30 oktober door de ouderwerkgroep. Zij zien graag dat de kinderen zonder gel in de
haren gecontroleerd kunnen worden.
Studiedag
Vrijdag 2 november hebben we de 2e studiedag over Dalton. De kinderen zijn dan vrij.
Kanjertraining
In de startweken hebben we besproken wat de kinderen nog hadden onthouden van het
vorige schooljaar, zoals de kleuren van de huizen met het verhaal van ‘Max in het dorpje’, de
petten en welk gedrag daarbij hoort. Verder spelen we de onderstaande afbeeldingen voor,
doen het na en praten erover. We doen elke les een vertrouwensoefening, bv de plank,
tekenen op de rug, leerling doorgeven.

Met vriendelijke groet,
Nanny en Ans.

