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MAANDAG 1 OKTOBER 2018
DINSDAG 2 OKTOBER 2018
WOENSDAG 3 OKTOBER 2018
Start Kinderboekenweek
Vanmiddag is er een teamvergadering

DONDERDAG 4 OKTOBER 2018
Dierendag

VRIJDAG 5 OKTOBER 2018
Nationale ouderen dag

BIJZONDERHEDEN
Kinderboekenweek: Tijdens het tien dagen durende evenement zijn er in het hele land allerlei activiteiten rond
het kinderboek. In deze Kinderboekenweek staan boeken over vriendschap, kom erbij centraal. De week loopt van
woensdag 3 oktober tot en met zondag 14 oktober 2018.
Dierendag: Dit is de dag dat er wereldwijd extra aandacht wordt besteed aan dieren. Alle kinderen mogen op 4
oktober een foto van hun huisdier of een knuffel meenemen naar school.
Nationale ouderen dag: De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan soep koken voor en lunchen met de ouderen
in de buurtkamer. Ze komen niet thuis tussen de middag! De kinderen van groep 4 zijn normaal gesproken vrij op
vrijdagmiddag, zij komen deze middag iets later thuis. Meer informatie vindt u in de flyer.
Oud papier: Op 6 oktober wordt het oud papier opgehaald in De Krim. Er staan op verschillende plaatsen
in het dorp containers waar het oud papier in gestopt kan worden. Bij de weging van het oud papier komt er een
deel ten goede aan OBS Klimop. Het geld wat we verdienen met het oud papier kunnen we gebruiken om extra
activiteiten organiseren.
Streetwise: Op 8 oktober ontmoeten de kinderen van beide scholen elkaar, omdat er een gezamenlijk verkeersproject wordt georganiseerd door de ANWB. Het zal dit jaar plaatsvinden op het schoolplein van CBS De
Bron i.v.m. de benodigde hoeveelheid vierkante meters.
Boekenmarkt: Als de kinderen op 12 oktober boeken willen verkopen in sporthal de Planeet, dan mogen
ze zich opgeven bij juf Pauline. In de Planeet wordt een boekenmarkt georganiseerd samen met CBS De Bron.
Kinderen kunnen elkaar daar ontmoeten en boeken (ver)kopen.
Studie juf Laura: Zij is afgelopen week gestart met een opleiding tot beeldcoach wat goed past bij haar
taak als intern begeleider (IB). Zij zal beeldopnames maken waar naast de leerkrachten ook de kinderen op staan.
Deze opnames worden alleen door juf Laura gebruikt in bijeenkomsten van de opleiding. Zij zal met medestudenten en de studiebegeleider de beelden bespreken. Mocht u bezwaar hebben tegen deze opnames van uw kind
(eren) dan kunt u dat aangeven via ib@regenboogslagharen.nl
EU schoolfruit: We zijn blij te kunnen vertellen dat we mee mogen doen aan het EU schoolfruit project. Dit
houdt in dat we vanaf week 46 fruit en groente op school geleverd krijgen dat we de kinderen mogen aanbieden.
Meer informatie hierover volgt nog.
De Vreedzame school: Vanaf januari 2019 wordt er in het dorp een project gestart waar beide basisscholen vanaf het begin aan meedoen. De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie
en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen
zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en
conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan
open voor de verschillen tussen mensen.
Het is de bedoeling dat De Vreedzame School uiteindelijk niet alleen op de basisscholen aangeboden wordt, maar
dat verenigingen ook aansluiten.
Op internet kunt u alvast informatie vinden over dit project: https://vreedzaam.net/
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