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Sportmorgen
Op vrijdagmorgen 28 september organiseren wij voor alle kinderen een
sportmorgen in “de Splitting”.
Alle kinderen worden die morgen in sportkleding om 9.00 uur in ‘de
Splitting” verwacht. Mocht het vervoer naar de sporthal problemen
opleveren, laat het dan even weten. De morgen duurt tot 11.30 uur. De
kinderen moeten zelf iets te eten en te drinken meenemen voor in de
pauze. Ouders die willen komen kijken zijn welkom om vanaf de tribune
zoon- of dochterlief aan te moedigen. Alle kinderen zijn ’s middags vrij.

Agenda
21-09 Gastlessen over de
wensambulance
22-09 Officiële opening kruispunt
Buinerveen 16.00 uur
25-09 Pauline directieoverleg,
meester Martijn groep 6/7/8

Er hebben zich nog niet voldoende hulpouders gemeld!

25-09 Podiumplan groep 1/2,
10.00 uur op “de Poolster”

Opening kruispunt Buinerveen

26-09 Start kinderpostzegels

Komende zaterdag 22 september om 16.00 uur wordt het vernieuwde
kruispunt in Buinerveen officieel geopend. Wie de openingshandeling
gaat verrichten moet een verrassing blijven, maar vermelding van deze
activiteit in onze nieuwsbrief doet vermoeden dat onze school er op een
of andere manier bij betrokken zal worden. U bent van harte
uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn.
Op vrijdagmiddag 19 oktober gaan de kinderen van groep 5 t/m 8
bloembollen planten rond het kruispunt. Daarover meer in de volgende
nieuwsbrief.

Kinderboekenweek
Van 3 t/m 14 oktober is de jaarlijkse
Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar “Kom
erbij”, boeken over vriendschap. Omdat wij

lezen belangrijk vinden en vooral ook leuk,
besteden we veel aandacht aan de
Kinderboekenweek. Op woensdag 3 oktober
geven we de start van de Kinderboekenweek
een feestelijk tintje. Alle ouders en kinderen zijn
uitgenodigd om samen in het speellokaal bij de opening aanwezig
te zijn. We beginnen om 8.30 uur.
Tijdens de Kinderboekenweek organiseren we voor alle kinderen een
voorleeswedstrijd. De voorrondes vinden plaats in de groepen. Uit
elke groep mogen twee (groep 1/2) of drie kinderen (3/4/5 en 6/7/8)
meedoen aan de grote finale op donderdag 11 oktober. We
beginnen om 13.00 uur en ouders zijn ook van harte welkom.
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27-09 Gastles HALT groep 6/7/8
27-09 Leerlingenraad
28-09 Sportmorgen. De kinderen
zijn ’s middags vrij.
02-10 Mieke komt dansen met
groep 1/2
03-10 Opening
Kinderboekenweek 8.30 uur

Verjaardagen
21-09 Joris uit groep 3
28-09 Juf Ilse
30-09 Ilse uit groep 3

Oproep vanuit CKC Drenthe
De visie van CKC Drenthe is ‘Jij wordt gezien’. Dat geldt ook voor
ouders/verzorgers. Ze krijgen de mogelijkheid om hun stem te laten
horen en een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het
strategisch beleidsplan vanaf 2019/2020.
Op 7 november 2018 wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor
ouders/verzorgers. Het CvB hoort namelijk graag van ouders hoe zij
tegen het onderwijs / de opvang aankijken en dan met name vanuit
CKC Drenthe. Wat zijn hun belangen en wensen? Wat vinden zij
tegenwoordig de kern van goed onderwijs / goede opvang? Waar
moet CKC Drenthe toonaangevend in zijn?
U kunt zich aanmelden via www.aanmeldenckcdrenthe.nl
Aanvullende gegevens:
Landhuis Rikus, Hoofdstraat 10, Eext
Inloop vanaf 14.45 uur.
Programma van 15.00 – 19.00 uur.

Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd.

Maandaggeld
Dit schooljaar gaan we sparen voor de wensambulance. Op vrijdag 21
september komt er een vrijwilliger van Wensambulance NoordNederland vertellen over dit goede doel.

Privacy
In verband met veranderde wetgeving zijn wij als school verplicht om
jaarlijks, expliciet toestemming te vragen aan ouders om gebruik te
mogen maken van beeldmateriaal van de kinderen. We hebben nog
niet alle formulieren retour gekregen.

Luizencontrole
De eerste luizencontrole heeft plaats gevonden. We zijn blij te kunnen
melden dat er geen luizen zijn gevonden. Mocht u tussentijds merken
dat uw kind wel last krijgt van hoofdluis, wilt u dit dan melden aan de
leerkracht of aan Pauline? Dan kunnen wij er op school ook gelijk actie
op ondernemen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Bijbelrooster
24 t/m 28 september 2018
De doortocht door de zee, Exodus 14:9-31
Het lied van Mozes, Exodus 15:1-18
Het bittere water, Exodus 15:22-26
1 t/m 5 oktober 2018
Brood uit de hemel, Exodus 16:11-24
Water uit de rots, Exodus 17:1-7
Het bezoek van Jetro, Exodus 18
Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 4 oktober.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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Naïma en Anna oefenen voor de
informatieavond

Kleuternieuws
Letterkoffer: Jannes
Letter: H
Thema: Herfst
Er is nog geen vervoer voor
dinsdag 25 september naar de
Poolster. Wie wil er mee?

