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Van Petra
Wat een wisselvallig weer hebben we gehad
in de afgelopen weken, van zomerjurk tot
winterjas, alles is voorbij gekomen. De
leerlingen hebben ook enkele pauzes niet
buiten kunnen spelen helaas. En dat terwijl
vorige week de voetbal kooi is afgemaakt. En
niet alleen kan er gevoetbald worden zonder
dat we de bal kwijtraken, maar ook hangen er
inmiddels basketbalnetten.
Van de zieke leerkrachten is juf Daniela nu
weer langzaam terug aan het komen, we
zullen haar gelukkig steeds vaker op school
zien. Tot de herfstvakantie hebben we
gelukkig meester Roland voor de woensdag
in Geel en de donderdag in Aqua gevonden
om in te vallen. Hij is al twee weken geweest
en dat is goed bevallen.
Ook hebben we een nieuwe logopediste
gevonden, Joanne Smulders. Ze gaat
maandag bij ons starten, gelukkig zal Liesbeth
haar wegwijs maken.
Ik wens jullie allemaal veel leesplezier en een
fijn weekend en zie jullie graag maandag
weer op school.

Nog een keer een herinnering aan de
Thijmtalks die op 12 oktober a.s wordt
georganiseerd voor alle scholen en ouders.
THIJMTalks zijn korte inspirerende speeches
van mensen die een idee 'komen brengen.'
Een visie op onderwijs, een simpel idee dat in
de klas erg goed werkte, of een persoonlijk
verhaal. THIJMTalks gaan over onderwijs en
jongeren, maar ook over de wereld van nu.
Leerlingen, ouders en medewerkers delen
hun overtuiging, zetten u aan het denken en
vertellen hun bijzondere verhaal. Elf mensen
zijn druk bezig om een boeiende talk voor te
bereiden, waarin ze iets bijzonders
meegeven.
THIJMTalks vindt plaats op donderdag 12
oktober 2017 om 15.00u in Podium De
Vorstin te Hilversum. Na afloop is er een
borrel. U bent van harte uitgenodigd om te
komen luisteren. U kunt zich aanmelden via
deze link.

https://goo.gl/forms/tnFgrXveua79I4ZG2
Schoolfruit
Meester Co en Juf Clementina hebben onze
school aangemeld voor schoolfruit en we zijn
ingeloot! Dus vanaf 13 november krijgen we
gratis fruit voor onze leerlingen!
Er zijn veel voordelen aan schoolfruit:
Het is gezond en een gezonde leerling
presteert beter. Leerlingen die gezond eten:
zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder
snel griep, voelen zich fitter en leren
makkelijker.
Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet
eten. Kinderen durven door EU-Schoolfruit
meer soorten fruit en groente te proeven.
Ook thuis.

Het is leerzaam. Kinderen leren over de
herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit
en groente.

Kalender oktober

We zijn benieuwd!

Donderdag 5 oktober GEEN school in
verband met de staking.
Donderdag 12 oktober Studiedag en dus ook
geen school voor de leerlingen
Ik ben nog hard bezig met het maken van de
jaarkalender, deze volgt zo snel mogelijk.

Parro app
Er zijn al veel ouders die de Parro app
gebruiken en de leerkrachten delen leuke,
grappige, leerzame momenten in de klas.
Bent u nog niet aangemeld, doe dit dan snel
dan mist u niks!
Weekend van de wetenschap
Bij deze nieuwsbrief is ook een flyer over het
weekend van de wetenschap. Dat is volgend
weekend, 7 en 8 oktober in de bibliotheek
van Hilversum. Er is een dieren- doe speurtocht, een wetenschapper die vertelt
over de taal van de dieren en het Wereld
Natuur Fonds is er.
Kinderboekenweek
Volgende week begint de kinderboekenweek.
Het thema dit jaar is griezelen en dat is te
merken in de groepen. Overal zijn spoken,
vampiers, spinnenwebben en andere
griezelige zaken.
Op maandagmiddag en dinsdagmiddag komt
de kinderboeken schrijver Hans Hagen in alle
groepen op bezoek om ze meer te vertellen
over zijn boeken en voor te lezen. De foto’s
ziet u vast in de parro app!

