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Agenda
Van de directie
De oudervertelgesprekken zijn inmiddels deze week met bijna
alle ouders gevoerd. Wij vinden het fijn om gezamenlijk te
starten en weer met elkaar te kunnen optrekken om ervoor te
zorgen dat uw kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

20 september:
‘Schoolbrengdag’
Woensdag 3 oktober
Opening Kinderboekenweek
op het schoolplein!

De leerkrachten krijgen deze maand
verdiepingscursussen/scholing voor Snappet en taal (met name begrijpend lezen en
woordenschat). De leerkrachten van groep 1 en groep 2 hebben afgelopen dinsdag een congres
‘de hoek in’ bijgewoond. Doel was de kwaliteit te verbeteren van vrij en doelgericht spelen in de
hoeken. Spel in hoeken heeft op school een belangrijke rol in de ontwikkeling van kleuters, maar
hoe zorg je dat alle kleuters effectief spelen in de hoeken? En hoe creëer je tijd en rust om mee
te spelen in hoeken?
De leerkrachten kwamen vol inspiratie terug!
Kinderboekenweek 3 t/m 14 oktober
Het is weer bijna zover: de Kinderboekenweek!
Het thema dit schooljaar is Vriendschap; ‘Kom erbij!’
Een prachtig onderwerp om aandacht aan te besteden. Op woensdag 3
oktober openen we deze week rond 08.30/08.35 uur met alle kinderen op
het voorplein. Blijft u ook even kijken! In de groepen gaan we hard aan de
slag met veel leuke lesideeën. Ook zal de bovenbouw weer een heuse voorleeswedstrijd
organiseren. De voorleeskampioen van De Driemaster mag door naar de volgende ronde.
Daarin strijden de voorleeskampioenen van de verschillende basisscholen in de bibliotheek!
IVO lessen
Goed nieuws! Er is een islamitisch vakdocent beschikbaar en afgelopen dinsdag zijn de lessen
gestart! Alle kinderen die zich voor de vakantie hebben aangemeld, hebben een leuke en
leerzame eerste les gehad. Heeft u zich niet aangemeld, maar wilt u dat nog graag doen, dan
horen wij dat graag van u. U kunt uw zoon/dochter opgeven bij de groepsleerkracht.
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