Nieuwsflits
Nieuws van de directie
De afgelopen week hebben we te kampen gehad met zieke leerkrachten. Omdat er vanuit de Sophia
Stichting geen invallers meer beschikbaar waren, hebben we het zelf opgelost. Deze oplossingen
verdienden niet de schoonheidsprijs, maar ik hen erg blij dat ouders zowel als leerkrachten zich
coöperatief hebben opgesteld. Juf Marina zal volgende week nog niet terug zijn. Wij hebben juf
Angela (vorig schooljaar de juf van 1C) bereid gevonden om in te vallen.
Volgende week is de week van de opvoeding. C4S verzorgt een aantal activiteiten. Ook organiseert

C4S in de maanden oktober en november sport en spel op de schoolpleinen. De folders zijn te
downloaden vanuit de bijlage.
Volgende week start de Kinderboekenweek. Lezen met kinderen, zelf lezen en voorlezen vinden wij
als school heel belangrijk. Het thema van de Kinderboekenweek is; Voor altijd jong. Maandag a.s.
vindt om 8.30 uur de opening van de kinderboeken week plaats op het schoolplein van de Horizon.
De kinderen gaan dus niet met de eerste bel naar binnen, maar blijven even buiten wachten.

Voor in de agenda
3 oktober
3 oktober
6 oktober
7 oktober
10 oktober
15 oktober

Opening Kinderboekenweek 8.30 uur.
Ouderavond KiVa , inloop vanaf 19.30 uur.
Juf Annemarie wordt 65 jaar
Een aantal Opa’s en Oma’s in de klassen
(inschrijving is geweest).
Verkeersweek.
Herfstvakantie

Sparen voor je schoolbieb
Doen jullie allemaal mee? Hoe meer boeken je tijdens de Kinderboekenweek
koopt, hoe meer boeken je school gratis krijgt! Koop dus tussen 3 t/m 16
oktober 2016 een kinderboek bij Bruna, en lever de kassabon in bij je juf of
meester. Jouw school mag dan, voor 20% van het totaalbedrag, boeken
uitzoeken bij de Bruna. Helemaal voor niets!
Bovendien maak je ook nog kans op mooie Mees Kees-prijzen. Met de hele
klas naar de voorpremière van de nieuwe film bijvoorbeeld. Of ga zelf naar de
officiële première, waarbij ook de cast aanwezig is!
Ga naar bruna.nl/schoolbieb en lees daar alles over deze actie!

