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Aan de ouders, verzorgers,
Agenda
20 oktober
23 t/m 27 oktober
07 november

Leens, 16 oktober 2017
Bloembollen poten ‘Bloemendorp Leens’
Herfstvakantie
Oudergesprekken

Jarigen
Bloembollen poten
Op vrijdag 20 oktober gaan we samen met de Handpalm en de Regenboog in Leens bloembollen poten met
de kinderen.
We hebben hiervoor nog 5 ouders nodig die deze ochtend (8.30-11.00 uur) een groepje kinderen kunnen,
begeleiden bij het poten van de bollen. We hebben helaas nog geen enkele aanmelding gekregen!
Het is handig zijn om de kinderen deze dag laarzen mee te geven!!
Op deze vrijdag vervalt de gymles voor alle kinderen!!
Kinderboekenweek
Ter afsluiting van de Kinderboekenweek hebben we een leuke
de
voorstelling gehad op vrijdag de 13 .
Er zijn voorleeswedstrijden in de klassen gehouden en er zijn
verschillende werkjes over het thema griezelen gemaakt.

Voorleeswedstrijd
We hebben de voorleeswedstrijd gehad in de groepen. In groep 4 is Lisa van Wijk de kampioen geworden.
In groep 5 Lisanne Sinnema, groep 6 Adriënne Veenstra, in groep 7 Lars Davids en in groep 8 Moniek van
Wijk.
Donderdagmiddag 12 oktober was de voorleeswedstrijd voor de hele school.
Adriënne Veenstra is de schoolkampioen geworden. Gefeliciteerd Adriënne!
Lars Davids vertegenwoordigt de school bij de regionale voorleeswedstrijd.

Zakelijke ouderavond / nieuw rapport
Op de zakelijke ouderavond is het jaarverslag van de OR, MR en de school besproken. Daarnaast is
vastgesteld dat de ouderbijdrage verhoogd gaat worden met 5,00 euro per leerling.
Er is ook een uitleg gegeven over het nieuwe rapport. De reacties van de ouders waren positief en in januari
2018 krijgen de kinderen het nieuwe rapport voor het eerst mee naar huis.
Traktatie / snoep mee naar school
Er is soms onduidelijkheid over de traktatie. Het is de bedoeling dat is de kinderen trakteren in hun eigen
klas en daarna nog langs de juffen gaan. Dat houdt in dat de broertjes, zusjes, vriendjes of vriendinnetjes uit
andere klassen geen traktatie krijgen. Dit om ervoor te zorgen dat het voor iedereen gelijk is.
We zien soms dat er snoep mee gegeven wordt in de broodtrommels. Om gelijkheid te scheppen voor de
leerlingen en om een goed voorbeeld te geven, hebben we de afspraak dat er geen snoep wordt gegeten
tijdens de lunch of pauze. Deze afspraak geldt voor alle groepen.
Nieuws uit de groepen:
Groepen 1 en 2:
De Leesleedies hebben een voorstelling gegeven in de bibliotheek voor de groepen 1 en 2. Op de foto is te
zien, dat we erg genoten hebben.

De groepen 1 en 2 gaan op 9 november Sint Maarten liedjes zingen bij het Zonnehuis. We zoeken nog twee
ouders die deze ochtend (van 10.00 tot 11.00 uur) met ons mee zouden willen.
We wisselen de speelgoeddag na de hersftvakantie om. I.p.v. de maandag wordt dat nu de donderdag. Dat
betekent dat de kinderen van de groepen 1 en 2 op donderdag speelgoed van thuis mee mogen nemen om
hier op school mee te spelen.
Groep 3:
Iedere week hebben we een zonnetje van de week. Dit houdt in dat een kind in die week centraal staat. Hij
of zij mag deze week dingen meenemen bv. lievelingseten, fam. foto’s, favoriete speelgoed. Dingen
waardoor de klas het kind beter leert kennen. Hij of zij leert zichzelf op deze manier ook presenteren.
Groepen 6,7 en 8:
Woensdag zijn de groepen 5 t/m 8 gestart met De Leesclub van de bibliotheek. Tijdens De Leesclub
ontvangen we vier keer een digitale lesbrief. We gaan praten en denken over boeken. De leerlingen lezen
een boek en de beleving van het boek delen ze met de andere leerlingen. Daarbij kunnen ze gebruik maken
van het Chambers-vragenspel. We gaan hier het hele schooljaar mee bezig.
Woensdag behandelen we het huiswerk in de klas. Er zijn nog teveel leerlingen die hun map niet
meenemen. Zou u er ook om kunnen denken?

