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Jantje Beton. (inleveren boekjes)
De Jantje Beton actie is op woensdag 25 september geëindigd. De bonnenboekjes mogen weer
ingeleverd worden bij de leerkracht van uw zoon/dochter.
De boekjes kunnen ingeleverd worden t/m maandag 30 september 2019. De boekjes zullen daarna
opgestuurd worden. Zodra wij weten wat de opbrengst van deze actie is zullen wij dit aan u laten
weten.
Leerpunt.
In de week van 30 september besteden we aandacht aan het geven van complimenten aan elkaar. Niet
alleen hoe je een compliment geeft maar ook hoe neem jij deze in ontvangst. Als iemand anders iets
aardigs tegen jou zegt of zegt dat jij iets goed doet dan krijg je een compliment. Soms is het best lastig
omdat je dan niet weet hoe je moet reageren. Met dit leerpunt gaan we hiermee aan de slag!
De week erna hebben we het over gevoelens. Het is daarbij belangrijk om te weten welke soorten
gevoelens er zijn. Blij, bang, boos, verdrietig, vrolijk, opgelucht enz. Hoe vertel je de ander welk gevoel
jij hebt. Als je kunt vertellen waarom je blij bent of verdrietig bent kan een ander jou daarbij helpen.
We vinden het erg belangrijk dat kinderen met gevoelens om leren te gaan omdat we dagelijks met
vele verschillende gevoelens te maken hebben.

Nieuws uit de bibliotheek – september.
Het schooljaar is weer begonnen! De voorbereidingen voor de Kinderboekenweek(KBW) zijn al in volle
gang. Het thema van de landelijke Kinderboekenweek, die dit jaar van 2 tot 12 oktober plaatsvindt, is
dit jaar Reis mee! Tijdens deze Kinderboekenweek staan vooral voertuigen centraal. Rondom het thema
hebben we alweer een leuk programma ontwikkeld. Groep 4 wordt door de bibliotheek uitgenodigd voor
een Kinderboekenweekbezoek.
Natuurlijk wordt de bibliotheek leuk versierd met posters en vlaggetjes
en vindt u hier leuke boeken rondom het thema. De meeste bekroonde
boeken kunt u inzien en na de KBW lenen. Het gouden griffelboek
wordt pas bekend gemaakt aan de vooravond van de KBW, dus op
dinsdagavond 1 oktober. In alle bibliotheken vindt nog een leuke actie
plaats voor het publiek. De inhoud houden we nog even geheim.
Houd dus de media in de gaten.
Tip: iedereen tot 18 jaar kan gratis lid worden van de bibliotheek en bovendien is de bibliotheek
Boetevrij, dus kom snel langs!

Leeskoorts.
De kinderen van groep 7 starten vrijdag 27 september met een leeskoorts project. Dit project is er om
kinderen te stimuleren om meer te gaan lezen. De kinderen krijgen vanuit de bibliotheek boeken
aangeboden om tijdens dit project te lezen. Ze kunnen vragen over deze boeken beantwoorden en aan
het eind van het project wordt er gekeken wat het leukste boek is om te lezen. Op 8 november zal het
project met de kinderen afgesloten worden.
Juf Klaasje die verbonden is aan de bibliotheek zal onze school dit jaar een aantal keer bezoeken om
projecten met betrekking tot het bevorderen van het lezen aan de kinderen aan te bieden. Daarnaast
zullen alle groepen de bibliotheek bezoeken voor een project.
Op deze manier proberen we onze kinderen met veel verschillende boeken kennis te laten maken!

Kinderboekenweek.
Op 2 oktober gaat de Kinderboekenweek van start. Gedurende de Kinderboekenweek zal in alle groepen
aandacht besteed worden aan het Thema van de Kinderboekenweek. Reis mee!
De kinderen van groep 4/5 zullen een bezoek aan de bibliotheek brengen om daar een activiteit te doen
die past bij het thema. Daarnaast krijgen we vanuit de bibliotheek boeken aangeleverd die passen bij
het thema.
Op woensdagochtend 2 oktober zal de Kinderboekenweek geopend worden door de leerkrachten.

Schoolfruit.
Heel erg fijn! Ook dit jaar zullen we weer een periode van 20 weken schoolfruit en –groente ontvangen.
Deze periode start dit jaar in de week van 12 november 2019 en zal eindigen in de week van 15 april
2020. De kinderen krijgen dan 3 keer in de week groente of fruit aangeboden. De overige twee dagen
nemen de kinderen zelf groente of fruit mee voor in de pauze.
Zodra wij weten op welke dagen we de leveringen krijgen zullen we dit met u communiceren!

Speelgoed of knuffels mee naar school.
Wij zien steeds veel kinderen met speelgoed of knuffels naar school komen. We hebben op school de
afspraak dat de kinderen van groep 1 en 2 op vrijdag iets mee mogen nemen naar school. De kinderen
van de andere groepen nemen niets mee naar school. Wij willen de kinderen graag onderwijs geven en
doordat er veel speelgoed meegenomen wordt op het moment zien we dat kinderen dit belangrijker
vinden. Wij willen u vragen om hier alert op te zijn. Wilt u ervoor zorgen dat er geen speelgoed of
knuffels mee naar school genomen worden.

Toestemming publicatie beeldmateriaal
Uw kind krijgt een brief mee over het plaatsen van foto's en filmpjes op de website, Facebook en in
nieuwsbrieven en de schoolgids van de Triade. Op het bijgevoegde formulier kunt u aangeven of u
toestemming geeft voor het plaatsen van beeldmateriaal van uw kind. Als u het formulier niet inlevert,
dan gaan we er van uit dat u geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van beeldmateriaal.
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