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Kinderboekenweek
Van 5 t/m 16 oktober is de jaarlijkse kinderboekenweek. Het thema is
dit jaar: “Voor altijd jong”.
Omdat wij lezen belangrijk vinden en vooral ook leuk, besteden we
veel aandacht aan de kinderboekenweek. Op woensdag 5 oktober
willen we de start van de kinderboekenweek een feestelijk tintje
geven. Alle ouders en kinderen zijn uitgenodigd om samen in het
lokaal van groep 6/7/8 de opening van de kinderboekenweek te
vieren. We beginnen om 8.30 uur.

Agenda
04-10-2016 Mieke komt dansen
met de kinderen van groep 1/2
om 14.00 uur
05-10-2016 Opening
Kinderboekenweek 8.30 uur
06-10-2016 Groep 3 t/m 8 gaat
voorlezen in “De Wanne”.
08-10-2016 Oud papier
(Sebastiaan de Haan en Harry
Kruit)
13-10-2016 Mieke komt dansen
met groep 6/7/8
17-10 t/m 21-10 Herfstvakantie

Op donderdag 6 oktober gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 met de
bus naar “De Wanne” om de bewoners voor te lezen. We gaan die
morgen niet naar gym.
We zijn op zoek naar opa’s en oma’s die op donderdagmiddag 13
oktober van 13.00 tot 13.30 uur willen komen voorlezen. U kunt zich
opgeven bij de groepsleerkracht van uw kleinkind. We vinden het leuk
als u zelf een voorleesboek meebrengt.

Even voorstellen
Mijn naam is Jeanine Jansen.
Ik ben getrouwd met Emiel en samen hebben we een dochter, Ninthe.
Tijdens mijn opleiding SPW heb ik vaak op School 59 stage gelopen, toen
vond ik dit al een enorm leuke en goede school!
Ik ben dan ook erg blij dat ik sinds augustus dit schooljaar op School 59
kan werken als onderwijsassistent in groep 3/4/5.
Dit doe ik op de maandag -en woensdagochtend.
Ik vind het ontzettend leuk omdat werken met kinderen mij enorm veel
voldoening geeft.
Ik vind het leuk om kinderen dingen te leren en te zien hoe zij het
ervaren. Hun spontaniteit geeft mij een lach op mijn gezicht.
Ik hoop op een gezellig en leerzaam schooljaar!
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Verjaardagen
30-09-2016 Arianne uit groep 7

Leerlingenraad
De nieuwe leerlingenraad is gekozen en ook al een keer bij elkaar
geweest. Gerben uit groep 8, Marlin uit groep 7 , Stijn uit groep 6 en
Anna uit groep 5 zijn door de kinderen van hun groep democratisch
gekozen en gaan dit jaar hun best doen om hun klasgenoten zo goed
mogelijk te vertegenwoordigen.

Actie
Ook dit jaar organiseert de ouderraad in samenwerking met de
ouderraad van OBS 75 een kerstactie op zaterdag 17 december. Net als
vorig jaar wordt huis aan huis suikerbrood en droge worst te koop
aangeboden. U kunt zich alvast opgeven bij juf Nelleke of Monique
Meijer (06 27742899)

Ruil
Omdat op dinsdag 11 oktober het directieoverleg niet doorgaat staat
juf Pauline die dag gewoon voor groep 6/7/8. Meester Bernard heeft die
dag groep 3/4/5. Juf Albertine doet die dag haar IB-taken i.p.v. op
donderdag. Donderdag 13 oktober zijn juf Jacqueline en juf Pauline
afwezig i.v.m. een studiebijeenkomst. Meester Bernard staat die dag
voor groep 6/7/8.

Kleuternieuws
Letterkoffer: Noor
Letter: G
Thema: Kinderboekenweek:
grootouders

Bijbelrooster
3 t/m 7 oktober 2016
De berg Sinaï, Exodus 19
De tien geboden, Exodus 20
10 t/m 14 oktober 2016
Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De intocht in het land, Jozua 3,4

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 12 oktober.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst

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

Elk weekend mag een kleuter
de logeerkoffer van Borre mee
naar huis nemen. Op maandag
komt de koffer dan weer terug
op school. Dit weekend mag
Borre bij Jaylen logeren.

