
 

Kinderboekenweek 
Van Thom&Mees uit groep 8: 

De Kinderboekenweek is geopend met de hele school. 

Het thema dit jaar is Gi-Ga-Groen. Met de opening hadden we het over dieren en in wat voor boeken 

dieren voorkomen. Iedere klas kreeg 6 boeken en iedere klas kreeg ook een vel papier waarop je kon 

bijhouden hoeveel dieren je in de boeken hebt gespot . Aan het einde van de Kinderboekenweek 

tellen de hoofdKinderboekenweek (Juf Ilonka en Juf Maaike) alle dieren die de klassen hebben 

gespot bij elkaar op en kijken wie er heeft gewonnen met de meeste dieren. 

 

De komende weken staan veel activiteiten in het tekenen van lezen binnen het thema GI-GA-Groen. 

De groepen 1-2-3 hebben vandaag al genoten van een toffe poppenkast voorstelling en groep 4-5 is 

druk bezig met de voorbereiding voor hun musical op 20 oktober. Ook zijn de eerste geheime 

voorlezers al gespot in de school. We zijn benieuwd hoeveel dieren alle kinderen kunnen spotten in 

de boeken, misschien wel weer een nieuw record voor in het ‘Schittering book of records’?! 

 

j 

 

Koffieochtend 
Vrijdag 14 oktober staat de eerste koffieochtend gepland, deze is van 8.30 tot ongeveer 9.30. Wij 

gaan graag met jullie als ouders in gesprek over schoolzaken aan de hand van stellingen onder het 

genot van een kopje koffie of thee. Deze keer willen we het graag hebben over de volgende 

onderwerpen: eerste schoolweken, pesten/pestprotocol en inzet CJG. Vindt u het leuk om mee te 

sparren en uw mening te delen, dan bent u ben harte welkom! Ter voorbereiding is het fijn om te 

weten hoeveel ouders komen, wilt u uiterlijk dinsdag 11 oktober even laten weten of u komt middels 

een mailtje naar a.martens@dewaarden.nl? 
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CJG 
Vanuit het Centrum voor Jeugd&Gezin komt Katja regelmatig op school. U kunt bij haar binnenlopen, 

zij is er voor u als ouder! Aanstaande maandag 10 oktober is zij ook weer op school, van 14u tot 16u. 

Als u het niet fijn vindt om zomaar binnen te lopen, kunt u haar vooraf een berichtje sturen. Ook als 

u bijvoorbeeld twijfelt of u met uw vraag of probleem bij haar terecht kan. Zie hieronder nogmaals 

haar voorstelbericht: 

 
 

Leerlingenraad  
De leerlingenraad is dit schooljaar al twee keer bij elkaar gekomen. Zij hebben samen 2 presentaties 

voorbereid. Een presentatie om in groepen 3, 4 en 5 iets te vertellen over de leerlingenraad en een 

presentatie om nieuwe leden te werven in de groepen 6, 7 en 8. De presentaties worden voor de 

herfstvakantie in de klassen gegeven en dan volgt het aanmelden en stemmen weer. We hopen in 

een volgende Schitterbling bekend te maken welke leerlingen dit schooljaar deelnemen in de 

leerlingenraad!  

 

 

Kalender 
Vrij 14 okt: koffieochtend 

Vrij 21 okt: studiedag, leerlingen vrij en aansluit 1 week herfstvakantie 

Woe 2 nov: kriebelcheck (geen gel of ingewikkeld vlechtwerk in haren) 

Di 29 nov + do 1 dec: oudergesprekken 

Vrij 2 dec: rapport 1 mee naar huis 

Ma 5 dec: Sintviering (groep 1 t/m 4 om 12.30 uit) 

Di 6 dec: studiedag, leerlingen vrij 

 



 

  


