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VAKANTIES & VRIJE DAGEN

NIEUWSBRIEF 11 sept t/m 15 sept. 2017
Beste ouders en verzorgers,

Prinsjesdag: 19 september 2017
Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5
januari 2018
Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 2 maart
2018
Goede Vrijdag / 2e Paasdag: 30 maart t/m 2
april 2018
Koningsdag: 27 april 2018
Meivakantie: 30 april t/m 11 mei 2018
2 Pinksterdag: 21 mei 2018
Zomervakantie: 16 juli t/m 24 augustus 2018

Vanmorgen zijn we gestart met “Op de koffie…” Ouders en directie zijn in
gesprek gegaan over de school en het onderwijs. Er zijn veel goede ideeën
uitgewisseld. Wilt u ook meepraten? Houdt de kalender in de gaten, er
komen nog meer mogelijkheden.
Verder hebben wij binnen kort een mooi jubileum: op 15 september
vieren wij dat meester Rick Krijtenburg 25 jaar werkzaam is op de
Koningin Beatrixschool. We feliciteren hem van harte met deze mijlpaal!!

Studiedagen: deze staan vermeld op de
schoolkalender. Deze krijgt u deze week.
V

NIEUWS VOOR OUDERS
Ontmoetingsochtenden
U bent iedere vrijdag welkom vanaf 8:30 uur
vanaf 9 uur is er soms een thema.
Op de kalender vindt u de data wanneer er
“koffie met de directie” gepland staat.
De Ouderacademie
Naailessen: Dinsdags 9.00-11.00u.
Taallessen: Maandags 8.30-11.30u en
dinsdags 13.00-15.00u
U kunt gewoon komen als u een keer mee
wilt doen of mee wilt kijken.
Taallessen beginnersgroep: Start volgend
schooljaar alleen bij voldoende
aanmeldingen!
Geef u vast op bij Juf Kerkhoven! woensdags
9.00-11.30u bij voldoende aanmeldingen.

Studiedagen.
Op 18 en 19 september is de school gesloten vanwege studie en
Prinsjesdag.

Uit de groepen
Groepen 4a en 4b
Open lessen op de volgende vrijdagen van 8.30u-9.00u:
29 september, 27 oktober, 24 november, 15 december. Alle ouders zijn hartelijk welkom!
Juffen Maljaars en De Vries







Zwerfboekenkast.
Op de eerste etage staat de zwerfboekenkast. Hieruit mag je boeken lenen en mee naar huis
lenen. Dit kan elke dag na schooltijd. Het is voor alle groepen, ook voor de kleuters. Hoe doe je
dat?
Kinderen van groep 1-4 met hun ouders. Kinderen van groep
5-8 mogen zelf lenen.
Eén boek per keer! Zo heeft iedereen wat te kiezen.
Schrijf je naam, groep, datum en titel van het boek in de map die op de kast ligt.
Wees zuinig op de boeken en breng ze op tijd terug. Zet ze alstublieft terug op de GOEDE PLANK.
Veel leesplezier.

Groep Kikker
Boek van de week: Vogel Piet van Dick Bruna
We spelen dit verhaal in de klas.
Woorden van de week: de banaan, de bananen, krom, recht, omvallen, ze (dingen), waarom, daarom,
veel/ weinig, erbij/eraf, samen, niets/niks, de cirkel.
Klank van de week: uu van uur.
Vorm van de week: de cirkel
Donderdag hadden we een super leuke sportdag met prachtig weer!
Alle ouders en leerkrachten die zich hebben ingezet: bedankt!

Groep Beer:
Klank van de week: ee van eend
Vorm van de week: de cirkel
Cijfer van de week: 3
Boek van de week: Het huis van Fien en Milo van Pauline Oud
Woorden van de week: het huis, de woonkamer, de slaapkamer, de keuken, de badkamer, de slaapkamer,
het toilet & de wc, de tuin, het balkon, wonen.
De afgelopen weken hebben we gewend aan de klas. Nu gaan we beginnen aan ons eerste thema: ‘hier
woon ik’

