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Beste ouders en/of verzorgers,
Na een dag staken zijn we vandaag weer overgegaan tot de orde van de dag. We hopen dat het protest gehoor vindt
in Den-Haag.
Donderdag weer een bijzondere dag: de Boskoopse Cultuurproeverij. De kinderen krijgen een dag aangeboden met
workshops. Creatief, dans, zang , het wordt een dag met veel leuke activiteiten. De kinderen van groep 3 t/m 8 worden tussen 8.15 uur en 8.30 uur verwacht bij het Plantarium op het ITC terrein . Daar zoeken ze de vlag van onze
school en melden zij zich bij hun eigen leerkracht. De kinderen nemen, zoals ze gewoon zijn, eten en drinken mee
voor de ochtend- en middagpauze. De kinderen kunnen tussen 14.00 en 14.30 uur weer worden opgehaald. In de
bijlage vindt u op de plattegrond de route naar het Plantarium.
De groepen 1 en 2 blijven op school. Zij zullen in de ochtend een voorstelling van een poppenspeler bijwonen.
Hartelijke groet, Cees de Graaf

Kinderboekenweek 2017
Het thema dit jaar is ‘Gruwelijk Eng’. Het boekenpakket dat hierbij geleverd
wordt vonden wij niet zo aantrekkelijk. Daarom hebben wij gekozen om per
groep spannende boeken voor te lezen die passen bij onze school. Maandag was het een enge bedoening in de groepen. Veel kinderen kwamen
verkleed en geschminkt op school.
Deze 2 weken ligt de nadruk op samenwerken en samen lezen. Hierbij is
een bovenbouwgroep aan een onderbouwgroep gekoppeld. De kinderen
lezen aan elkaar voor, maken samen een boekenleggermonster en er wordt een prentenboek gemaakt met tekst en
illustraties.

Boekenverkoop!!!
Woensdagmiddag 11 oktober is er weer de jaarlijkse boekenverkoop. Zie de uitnodiging in deze nieuwsbrief.
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