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     Vrouwen Centrum

KIJKmiddag
Op woensdag 13 oktober,
van 14:00 uur tot 15:00 uur 
hebben we een kijkmiddag!

Tijdens deze middag kunt u SAMEN met uw zoon en 
of dochter een kijkje nemen in hun klas. De leerkracht 
is aanwezig, maar het is de bedoeling dat uw kind zelf 
zijn of haar schoolwerk laat zien en u daar (vol trots) 
over vertelt!

De leerkracht zal u op deze middag vanwege de privacy 
niks delen over de ontwikkelingen van de kinderen, 
omdat er op dat moment andere mensen bij zijn. 
Ontwikkelingen van uw kind kunnen uiteraard op 
een later moment worden besproken (bijvoorbeeld 
tijdens de oudergesprekken die in november 
plaatsvinden).

Om 14:00 uur gaat de deur open. U mag meteen door 
lopen naar de klas van uw kind. De kinderen wachten 
in het lokaal op u. Kinderen waarvan er geen ouders 
komen, gaan om 14:00 uur naar huis.

Wij vragen wel het volgende:
- Wilt u alleen komen als u klachtenvrij bent (gerelateerd 
aan Covid-19)?
- Wilt u bij binnenkomst uw handen desinfecteren bij 
de desinfectie pomp bij de ingang van het lokaal? 
- Ouders van groep 1,2,3 en 4 gebruiken de ingang op 
het schoolplein. 
- Ouders van groep 5,6,7 en 8 gebruiken de hoofdingang.
- Wilt u ervoor zorgen dat uw kinderen bij u blijven en 
dus niet door de school rondlopen?
- De trap vóór in de school gebruiken we om omhoog 
te gaan.
- De trap achter in de school wordt gebruikt om naar 
beneden te gaan.

OudergesprekkenStart Week van de 
Veiligheid, groep 8
thema: Internet.

11-10-2021

Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 november 
zullen er oudergesprekken plaatsvinden. 
Ouders en leerkrachten gaan dan met elkaar 
in gesprek over de ontwikkeling en voortgang 
van het kind. De leerkracht vertelt hoe het 
gaat met de leerling op school. De gesprekken 
zullen fysiek op school gehouden worden. 

De uitnodiging verloopt via Social Schools. 
U ontvangt na de herfstvakantie een 
vooraankondiging met een link. Via de link 
kunt u dan een tijd uitkiezen, dat u het beste 
uitkomt (binnen de beschikbare mogelijkheid 
van de leerkracht).

We hopen op deze manier zoveel mogelijk 
ouders/ verzorgers te kunnen spreken. 
Houd u Social Schools goed in de gaten?

Start Kiekeboek 12-10-2021

KIJKmiddag 
14:00 - 15:00 uur

13-10-2021

Theatervoorstelling 15-10-2021

Herfstvakantie
16-10-2021
tot en met
24-10-2021

Start schoolkoor
Fonduyn!

25-10-2021

Start JSP periode 1 25-10-2021

Oudergesprekken
01-11-2021
tot en met
05-11-2021

Nieuw MR- ouderlid!
Kiekeboek 9-11-2021

Een paar weken terug hebben wij een vacature 
gestuurd voor een ouderlid voor onze MR. 

Graag willen wij u via deze weg meedelen dat 
Varduhi Hovhannisyan- Minaysan ons nieuwe 
lid van de MR is geworden. Zij is de moeder 
van Alen uit groep 5. 

Sint Maarten 11-11-2021

Kiekeboek 30-11-2021

Opening Kinderboekenweek Schoolkoor Fonduyn

w
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Na de herfstvakantie start het schoolkoor weer! 
Vanuit Triade komt juf Elina om de week zingen 
met de leerlingen en de juf van groep 4 en 5. 
Er is een aantal keer per jaar een optreden 
buiten de school. 

Op woensdag 6 oktober hebben we de Kinderboekenweek 
op speelse wijze geopend met een beroepenbingo. De 
kinderen uit groep 8 gingen als beroep verkleed door 
de school en de andere kinderen (onder begeleiding 
van kinderen uit groep 7) moesten hun bingokaart vol 
zien te krijgen. 

Ook hebben de kinderen mooie kunstwerken gemaakt 
in de creatieve workshops van Cora de Vries. In de hal 
van onze school staat een prachtig hemelbed, waar de 
kinderen gezellig en knus in kunnen zitten met hun 
leesboek. Als afsluiting zal er een theatervoorstelling
zijn op vrijdag 15 oktober. De Kinderboekenweek 
sluit mooi aan op ons schoolproject:

   ' Worden wat je wil '

Dit is samen met kinderen van basisschool 
de Fontein. Vandaar de naam Fonduyn.



 

Start Kiekeboek Terugblik schoolreis
Onze school wil met allerlei projecten de taal stimuleren en 
daar kan Kiekeboek een belangrijke bijdrage in leveren. 

Op dinsdag 12 oktober om 08:30 uur willen wij weer starten 
met ons Kiekeboekproject, met de ouders van groep 1 en 2 in 
de kleutergymzaal (onder voorbehoud van verdere maatregelen 
tegen Covid-19). 

Daar laten wij zien wat u thuis met de boekjes en het speelgoed 
samen met uw kind kunt doen. Eventuele vragen hierover kunnen 
wij op dat moment ook beantwoorden. Daarna mag u met uw kind 
een boek met speelgoed uitkiezen en dit 4 weken mee naar huis 
nemen om in te lezen of mee te spelen. Hierna kan een nieuw 
boek en spel worden uitgezocht. 

Graag deze 4 weken aanhouden. Er kan namelijk geen nieuwe 
keus worden gemaakt als de geleende set nog niet terug is. 
Controleert u zelf daarom goed of alles compleet en onbeschadigd 
is (en anders graag even melden bij ons).

We hopen dat er dit jaar ook weer veel kinderen mee gaan doen. 
Hopelijk tot dan!

Kiekeboek data (dinsdagen):

12 oktober 2021
9 november 2021
30 november 2021
21 december 2021
18 januari 2022
15 februari 2022
15 maart 2022
5 april 2022
10 mei 2022
31 mei 2022
28 juni 2022        Laatste Kiekeboek: alles weer inleveren!

Op woensdag 29 september gingen wij op een extra schoolreis naar 
Linnaeushof. Wij hebben geld vanuit een subsidie in kunnen zetten, 
om als gehele school samen iets leuks te doen. En dat is gelukt!

De leerlingen hadden een fantastische ervaring.  Regen in de ochtend 
vonden de kinderen niet eens erg. Kinderen hebben enorm genoten, 
lekker gespeeld en vonden het geweldig om een dagje weg te zijn!!! 
Deze belevenis komt het leren op school uiteindelijk weer ten goede.

Dit schoolreisje vervangt niet 
het schoolreisje aan het eind 
van het schooljaar. 

Leerlingenraad: bedankt!
De leerlingenraad is alweer druk beziggeweest met hun eerste opdracht. 
Deze is met succes afgerond. 

Met behulp van de 
leerlingenraad hebben 
wij de leerkrachten op 
dinsdag 5 oktober een 
HARTelijk bedankje 
kunnen geven. 

Natuurlijk willen wij ook 
u en de andere kinderen 
bedanken voor het 
meehelpen en versieren 
van de prachtige harten! 

Samen met juf Karin zal 
de leerlingenraad verder 
gaan met andere projecten. 

Wie zitten er ook alweer in de leerlingenraad: 
Wishva, Tulashi, Nami, Saraysa, Evangelino, Jahvensly en Rizuley.

Bedankt voor jullie hulp!

       Waarom is het zo belangrijk om te zingen, te vertellen of voor te lezen? 
       
       - Omdat het gevoel voor taal daardoor spelenderwijs ontwikkeld wordt. 
       - Het levert gezellige en knusse momenten op.
       - De wereld van jonge kinderen wordt daardoor groter.
       - Het helpt kinderen om nieuwe indrukken of gevoelens 
          te verwerken en het stimuleert de fantasie.

      Wanneer kinderen iets ouder zijn:

         - Helpt het de luistervaardigheid en het concentratievermogen te 
            ontwikkelen.
         - Geeft het een extra stimulans om mee te denken over hoe problemen 
            aangepakt kunnen worden.

         - Ontstaat er een gunstig effect op het zelf leren lezen en maakt 
           het kinderen vertrouwd met allerlei soorten verhalen.


