WEEKBRIEF
6 t/m 10 november 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda
Maandag 6 november
Dinsdag 7 november
Woensdag 8 november
Donderdag 9 november
Vrijdag 10 november

Start: BOKSLESSEN, groep 5 t/m 8,
OV: 19.30 uur
Start: KOKEN, groep 4 t/m 6,
Start: EXTRA GYMLES, groep 1 t/m 3
Verjaardag juf Evelien
Koffie/thee-ochtend, 08.30-09.30
Start: DANS, groep 1 t/m 3
Start: PROEFJESLAB, groep 4 t/m 6

HARTELIJK GEFELICITEERD!
NOVEMBER

Datum:
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Naam:

Groep:

Dennis van Gool (2009)
Amin Cige (2007)
Zarife Ilguy (2008)
Maissa Ashk (2011)
Amira Benayad (2007)
Ilyas Mtazi (2006)
Djawad Traore (2005)
Lorenzo Massink (2012)
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Gratis naschoolse activiteiten
Vanaf deze week starten we met een gratis naschools aanbod voor kinderen van de
Liniedoorn.
Voor kinderen uit groep 1 t/m 3 starten de extra gymlessen en de danslessen. Voor de
knutsellessen hebben we nog geen leerkracht (juf) kunnen vinden.

Voor de kinderen van groep 4 t/m 6 starten we met koken en proefjeslab.

Voor groep 5 t/m 8 starten de bokslessen in de gymzaal aan de Archimedestraat. De
kinderen lopen samen met de leerkracht van boksen naar de gymzaal! We horen graag
van u of de kinderen zelfstandig naar huis mogen of dat ze worden opgehaald.

Koffie/thee ochtend ouders
Iedere vrijdag van 08.30-09.30 met directeur en MR ouders. U KOMT TOCH OOK EEN KEER??

Week van respect
Op maandag 6 november start de twaalfde editie van de nationale Week van Respect. Kinderen
worden gestimuleerd om samen te zorgen voor een samenleving waarbij iedereen
meedoet! Uitgangspunt daarbij is dat je de ander behandelt zoals jijzelf (maar ook de
ander behandeld) wil worden. Respectvol omgaan met elkaar moet iets zijn dat vanzelfsprekend
is. Respectvolle omgang werkt aanstekelijk, goed voorbeeld doet volgen.
Op school zullen we volgende week extra goed opletten op het lopen in school! De regel is dat
er rustig wordt gelopen in de gangen en op de trap zodat andere kinderen niet omver gelopen
worden. De leerkrachten zullen deze week iedere dag met hun klas mee naar buiten lopen.

Naar het bos
De kleutergroepen willen heel graag op donderdagochtend 16 november naar het bos. Wij
hebben hiervoor vervoer (auto’s) nodig. Als u kunt rijden en/of begeleiden , horen wij dat graag!
U kunt zich opgeven bij juf Suzanne, juf Mireille of juf Rian. Alvast bedankt!

Peutertuin
Het gaat erg goed met de aanmeldingen van peuters voor de voorschoolse opvang. De eerste
groep zit vol en ook voor de 2e groep zijn al meerdere aanmeldingen.
Om te voorkomen dat u op een wachtlijst wordt geplaatst kunt u uw kind al vroegtijdig
inschrijven. Ben er dus op tijd bij!

