10 oktober 2016

Straapsels

Deze week:
- Taaklas
- Voorlezen
- Opa– en omamiddag

Voorlezen
A.s. donderdagmiddag
gaan alle leerkrachten in
een andere groep
voorlezen vanwege de
kinderboekenweek. Hou
onze facebookpagina in
de gaten voor foto’s!

Het lokaal van de taalklas
Beste ouders,
Op maandag-, dinsdag-, woensdagochtend wordt het klaslokaal grenzend aan de
bibliotheek gebruikt voor de taalklas. Dit is een volledig ingericht kleuterlokaal.
Omdat deze ruimte op de overige dagdelen vrij is, is het ideaal om dit lokaal te
gebruiken voor extra ondersteuning voor álle kleutergroepen.
Dus… als uw kind aangeeft dat hij/ zij in de taalklas is geweest,
heeft uw kind gewerkt in een kleine kring/ kleine groep met extra aandacht.
Met vriendelijke groet, de kleuterjuffen.

Oudergesprekken in november
Beste ouders, alvast een vooraankondiging: op dinsdag 15 en donderdag 17
november vinden de eerste oudergesprekken plaats. U ontvangt dan nog geen
rapport, maar we praten wel over hoe het gaat op school en wat onze eerste
indruk is. U heeft alle ruimte om vragen te stellen. Binnenkort kunt u inschrijven.
We laten u nog weten vanaf welke datum dat mogelijk is.

Opa– en omamiddag

Viering herfstvakantie

Alle opa’s en oma’s van de kinderen van onze school zijn morgenmiddag
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.

Volgende week vrijdag vieren we
gezamenlijk het begin van de
herfstvakantie. U bent uitgenodigd.
De exacte aanvangstijd staat in de
Straapsels van volgende week.

Website update

Kalender
Di. 11 oktober

Opa- en omamiddag, 14.00 uur

Do. 13 oktober

Voorlezen in andere klassen

Vr. 21 oktober

Viering in de hal

24-28 oktober

Herfstvakantie

15-17 november

Oudergesprekken

Alle groepen hebben inmiddels een eigen
groepspagina die af en toe wordt aangevuld:
http://www.destraap.nl/groepen/

Voldoende hemden
U heeft ons geweldig geholpen met het brengen
van oude overhemden voor het knutselen. We
hebben er geen meer nodig.
Heel erg bedankt!
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