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MAANDAG 15 OKTOBER 2018

DINSDAG 16 OKTOBER 2018
Oudergesprekken

WOENSDAG 17 OKTOBER 2018
11:45-12:30 uur: Feestelijke afsluiting Ontdekkingsreis door De Krim

DONDERDAG 18 OKTOBER 2018
VRIJDAG 19 OKTOBER 2018

BIJZONDERHEDEN
Oudergesprekken: De ouders én de kinderen worden op dinsdag 16 oktober op school uitgenodigd
om met de leerkracht(en) in gesprek te gaan. In dat gesprek bespreken we met het kind (en ouder) hoe
het gaat, welke doelen het kind wil behalen en hoe het kind dat zou kunnen doen. Kinderen actief betrekken bij het stellen van eigen doelen en de evaluatie daarvan draagt bij aan een hogere motivatie,
een positiever zelfbeeld en betere leerresultaten.
Feestelijke afsluiting: De kinderen hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan het thema Ontdekkingsreis door De Krim. Woensdag 17 oktober wordt dit thema feestelijk afgesloten vanaf 11:45 uur. De
kinderen verzorgen de uitnodigingen. Tot dan!
Op het plein spelen: De kinderen die op school overblijven eten hun lunch onder begeleiding van een
opgeleide overblijfouder. Daarna is er nog tijd om op het schoolplein te spelen onder toezicht van de
overblijfouder. Wanneer uw kind(eren) thuis lunchen, mogen ze vanaf 12:45 uur nog even op het
schoolplein spelen. Wilt u er op letten dat de kinderen niet voor 12:45 uur op school komen, want dan
moeten ze wachten voor het dichte hek.
Ouderpanel: Woensdagochtend 10 oktober hebben we tijdens het ouderpanel gesproken over thematisch werken, het schoolplein en de typecursus. Onder genot van een kopje koffie of thee delen we ervaringen en ideeën. Het is fijn om op deze manier in gesprek te gaan met elkaar. We hopen jullie te
zien op woensdag 7 november, de koffie en thee staan dan klaar!
Typecursus LOI Kidzz: Een aantal weken geleden heeft u een opgaveformulier ontvangen van LOI
Kidzz. Er bestaat een mogelijkheid om deze typecursus aan te bieden op school. Dit zal dan buiten
schooltijd aangeboden worden voor de opgegeven kinderen van groep 6-7-8. Dit kan echter alleen
doorgaan wanneer er minstens 8 tot 10 aanmeldingen zijn. De kosten voor deze klassieke cursus (dus
niet zelfstandig online) met begeleiding kost €195,- per kind. Heeft u interesse, dan kunt u dat aangeven bij de leerkracht.
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