3 oktober 2016

Straapsels

Deze week:
-

Kinderboekenweek
Studiedag 5-10
Kies je instrument
Te laat
Afspraak traktaties.

Te laat
Natuurlijk kan het eens
voorkomen dat uw kind te
laat op school is. Helaas
komt het de afgelopen tijd
vrij vaak voor en dat stoort
de leerkracht die net met
de les gestart is. Ook mist
uw kind dan belangrijke
zaken, bijvoorbeeld de
woordenschat die we aan
het begin van elke dag als
activiteit hebben.

Kinderboekenweek
Vandaag hebben we de opening van de kinderboekenweek gehad in de hal van
de school. Iedere klas heeft een mooi boek cadeau gekregen! Het thema van
de kinderboekenweek 2016 is ‘voor altijd jong’. Op het podium is een hoekje
ingericht. We besteden deze week weer extra aandacht aan (voor)lezen!
Dinsdag 11 oktober is de opa en/of oma middag!
Alle opa’s en oma’s van de kinderen van onze school zijn op die middag
uitgenodigd. We beginnen om 14.00 uur in de hal van de school met een kopje
koffie of thee en iets lekkers. Daarna mogen de opa’s en oma’s een kijkje gaan
nemen in de klas van hun kleinkind van 14.30 tot 15.00 uur.
Wij hopen veel opa’s en oma’s te mogen begroeten!!
Leuk als jullie komen!

Studiedag woensdag!
Woensdag 5 oktober a.s. is een studiedag
voor alle leerkrachten. In de ochtend gaan
we aan de slag met de digitale
leerprogramma’s en met het verbeteren van
onze instructie.
In de middag volgen we allerlei workshops op
een andere locatie.

Kalender
Ma. 3 oktober

Start “Kies je Instrument” 15.15 uur

Wo. 5 oktober

Studiedag, kinderen vrij

Di. 11 oktober

Opa en oma middag, 14.00 uur

Vr. 21 oktober

Viering in de hal

24-28 oktober

Herfstvakantie

15-17 november Oudergesprekken

Kies je instrument
cursus
Vandaag, 3 oktober,
start de cursus “Kies je
instrument” gegeven
door het Kunstkwartier.
12 leerlingen hebben
het geluk deze gratis
cursus te mogen
volgen. Hopelijk krijgt
het een vervolg! Van
15.15 uur tot 16.15 uur
is de cursus,
maandagen t/m 12
december.

Traktatie en
uitnodigen verjaardag
We maken u graag attent op
onze afspraken over traktatie
met een verjaardag:
Graag 1 kleine, liefst gezonde
traktatie, bijvoorbeeld fruit of
een klein speeltje. We hopen
dat u hier rekening mee houdt.
Verder willen we u vragen om
uitnodigingen voor feestjes niet
in school uit te delen, want dat
is niet leuk voor de kinderen
die geen uitnodiging krijgen.

Website update
Kijkt u eens op onze
website. Inmiddels is het
hele team in foto’s
toegevoegd op
www.destraap.nl/team
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