Nieuwsbrief september 2018
Verkeer
Het nieuwe schooljaar zijn wij gestart met het thema ‘verkeer’. Een bewuste keuze, omdat
er verkeersaanpassingen zouden komen. Er zijn extra borden geplaatst, op de weg staat
het woord schoolzone en ook op de ventweg staan nu waarschuwingsborden. In de groep
is er aandacht besteed aan het veilig oversteken. Het valt ons op dat de kinderen zonder
uit te kijken de straat oversteken. Alle voertuigen hebben voorrang bij onze
oversteekplaats! Op school zullen wij dit met de kinderen blijven bespreken. Wilt u dit
thuis ook doen? Zo hopen wij de weg naar school en de weg naar huis zo veilig mogelijk te
maken.
Kinderboekenweek
De officiële start van de Kinderboekenweek is op 3 oktober en het thema van dit jaar is
‘vriendschap’. U bent deze ochtend van harte welkom op het plein om samen met ons de
Kinderboekenweek te openen Op 1 oktober komt kinderboekenschrijfster Li Lefebure bij
ons op bezoek. Zij zal in iedere groep activiteiten rondom lezen uitvoeren en natuurlijk
ook voorlezen uit haar eigen boeken. Op donderdag 4 oktober gaan de kinderen uit groep
6/7/8 voorlezen aan de peuters. In alle groepen zal er een voorleeswedstrijd plaatsvinden
en natuurlijk zijn er ook allerlei activiteiten rondom vriendschap. Onze eigen juf Vivianne is
ook kinderboekenschrijfster. Zij zal op woensdag 10 oktober bij de boekhandel in de
Dominicanenkerk voorlezen uit haar eigen boek over vriendjes. Op vrijdag 12 oktober sluit
iedere groep de kinderboekweek op een gezellige manier af.
Schoolbibliotheek
Op 3 oktober openen wij onze schoolbibliotheek. De kinderen kunnen hier niet alleen een
leesboek uitkiezen, maar ook tussen alle boeken zitten en liggen lezen.
Sparen voor school
Op 3 oktober start bij de Jumbo de actie “Sparen voor school”. Net als vorig schooljaar
doen wij weer met deze actie mee. Bij iedere 10 euro aan boodschappen krijgt u 1
spaarkaart. Deze kaart kunt u inleveren op school en wij zorgen voor het inscannen van de
punten. Vorig schooljaar hebben een kleuterfiets, een elektrische puntenslijper en
verschillende soorten stiften bij elkaar gespaard. Dit jaar hopen we opnieuw een
kleuterfiets te kunnen aanschaffen. Vrienden en familie kunnen natuurlijk ook meehelpen
met sparen!
Schoolfeest
Wij kijken terug op een zeer geslaagd schoolfeest. Wij willen Trajekt en alle andere ouders
die ons geholpen hebben hartelijk bedanken voor hun inzet. In september 2019 zal het
volgende schoolfeest plaatsvinden.
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