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Kinderboekenweek

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.

Opening kruispunt Buinerveen
Na de officiële opening van het vernieuwde kruispunt in Buinerveen op
22 september, gaan we op vrijdagmiddag 19 oktober, van 13.30 uur tot
14.30 uur, met de kinderen van groep 5 t/m 8 bloembollen planten rond
het kruispunt. Ook de kinderen van School 75, de bewoners en de
burgemeester zullen helpen. Ook ouders zijn van harte welkom.
De vraag vanuit de organisatie is of de kinderen een schep, voorzien
van naam, mee willen brengen. Gezien de werkzaamheden is het
handig om op laarzen te komen.
We gaan er op de fiets naar toe.

Intern Begeleider
We zijn blij dat we de vacature van intern begeleider, ontstaan door het
vertrek van Albertine, hebben weten in te vullen. Jacqueline heeft zich
bereid gevonden de opleiding tot intern begeleider te gaan volgen en
daarmee verantwoordelijk te worden voor de zorg op School 59.
Het is de bedoeling dat Jacqueline de woensdag vrij geroosterd wordt
van lesgevende taken om haar IB-werk te gaan doen.
Pauline krijgt een dag extra voor haar directie taken, op dinsdag. De
maandag zal zij dan voor groep 3/4/5 staan.
Dit betekent dat we een vacature in groep 6/7/8 hebben voor de
maandag, dinsdag en woensdag. We zijn hard op zoek naar een
nieuwe collega, maar tot nu toe hebben we nog geen geschikte
kandidaat kunnen vinden.
Totdat de vacature ingevuld is blijft Pauline de maandag en dinsdag
lesgeven aan groep 6/7/8 en blijft Jacqueline de woensdag doen. Ilse
blijft tot die tijd fulltime werken in groep 3/4/5.
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Agenda
11-10 Pauline afwezig i.v.m. audit
11-10 Mieke komt dansen met
groep 3/4/5
11-10 Finale Voorleeswedstrijd
13.00 uur
12-10 Fietskeuring groep 5 t/m 8
13-10 Oud papier (Harrie Kruit en
Sebastiaan de Haan)
16-10 Screening groep 7 door de
assistente van de schoolarts
17-10 Jacqueline en Pauline
afwezig i.v.m. scholing, Rona
groep 6/7/8
17-10 Podiumplan groep 3/4/5
10.30 uur op de Poolster
18-10 Mieke komt dansen met
groep 6/7/8
18-10 Jacqueline ’s middags
afwezig, Pauline groep 6/7/8
19-10 Bloembollen planten
groep 5 t/m 8, 13.30 – 14.30 uur
22-10 t/m 26-10 Herfstvakantie

Podiumplan
Op 17 oktober gaan de kinderen van groep 3/4/5 de voorstelling “Wat is
er mis met mijn Vis?” bekijken. De voorstelling begint om 10.30 uur en
vindt plaats in “De Poolster”. We zijn nog op zoek naar ouders die willen
rijden.

Bijbelrooster
8 t/m 12 oktober 2018
De Heer verschijnt op de Sinai, Exodus 19
De tien geboden, Exodus 20:1-17
Twee stenen tafelen, Exodus 20:18-21 + Ex 21-31 + Ex 31:18
15 t/m 19 oktober 2018
Het gouden kalf, Exodus 32:1-6
Mozes komt terug, Exodus 32:7-20
Nieuwe stenen tafelen, Exodus 34

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 18 oktober.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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Ruben verricht de openingshandeling bij
het nieuwe kruispunt in Buinerveen
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