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Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is nog in volle gang. Vorige week hebben de
kinderen bewoners van “De Wanne” voorgelezen. Donderdagmiddag
13 oktober komen opa’s en oma’s van 13.00 tot 13.30 uur voorlezen in
de groepen.

Schoolfruit
We zijn dit jaar weer ingeloot om mee te doen aan het “Europees
Schoolfruitprogramma”. Dit betekent dat vanaf de week van 7
november de kinderen 21 weken lang op woensdag, donderdag en
vrijdag om 10.00 uur een gezond tussendoortje krijgen in de vorm van
een stuk groente of fruit. De kinderen hoeven op die dagen, behalve
iets te drinken, geen eten mee te brengen. We hopen natuurlijk dat ook
op de andere dagen ouders en kinderen gestimuleerd worden om
gezond te snacken!

Groep 2
Vanaf dinsdag 15 november gaan de kinderen van groep 2 elke
dinsdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur naar juf Albertine. Zij gaat met
de kinderen aan de slag met letters en woorden, met hakken en
plakken, met rijmen, met tellen, kortom met alle vaardigheden die de
kinderen in groep 3 nodig hebben. We hebben de afgelopen jaren
gemerkt dat dit uurtje in de week heel effectief is.
De kinderen van groep 3/4/5 gaan op dat moment met juf Pauline
naar “De Splitting”. De kinderen krijgen gymles van meester Stefan.

Fietscontrole
Op vrijdagmiddag 14 oktober vindt in samenwerking met VVN de
fietsenkeuring voor groep 5 t/m 8 plaats. Bij deze keuring wordt onder
andere gekeken naar de remmen, verlichting en bel. Omdat we het
belangrijk vinden dat kinderen op een veilige fiets rijden, hopen we dat
veel kinderen die middag hun fiets mee naar school brengen. Wilt u
thuis alvast de fiets van uw kind inspecteren?
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Agenda
13-10-2016 Mieke komt dansen
met groep 6/7/8
13-10-2016 Juf Jacqueline en juf
Pauline afwezig i.v.m. scholing.
Meester Bernard groep 6/7/8
13-10-2016 13.00 – 13.30 uur
Opa’s en oma’s komen
voorlezen
14-10-2016 Fietskeuring groep 5
t/m 8
17-10 t/m 21-10 Herfstvakantie
25-10-2016 Luizencontrole
31-10-2016 Juf Pauline afwezig
i.v.m. scholing. Meester Bernard
groep 6/7/8

Bijbelrooster
24 t/m 28 oktober 2016
David wordt gezalfd, 1 Samuël 16:1-13
De sombere koning, 1 Samuël 16:14-23
Een lied van David, Psalm 23
31 oktober t/m 4 november 2016
De reus in het dal, 1 Samuël 17:1-19
David durft, 1 Samuël 17:20-40
David verslaat Goliath, 1 Samuël 17:41-58

Kleuternieuws
Letterkoffer: Ewoud

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl

Letter: P van paddenstoel

De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 3 november.

Thema: Herfst/Sint Maarten

Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst

CBS School 59 is onderdeel van Stichting Conod (www.conod.nl)

