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Beste ouders/verzorgers,
Gouden Weken
De kop is eraf! Het ‘KEI leuke’ schooljaar 2017-2018 is begonnen! We hebben een goede start gemaakt in
alle groepen en met de hele school. Tijdens de Gouden Weken hebben we met elkaar gespeeld, gewerkt,
gezongen, geschilderd en gepicknickt!

Nieuwjaarsborrel maandag 2 oktober 18:30 uur
Tijdens de Nieuwjaarsborrel op maandag 2 oktober nodigen we alle kinderen met hun ouders uit om te
proosten op het nieuwe schooljaar. Na de opening kunnen de kinderen hun ouders de 'Dit ben ik'
formulieren en hun klas laten zien. Verder hebben alle leerkrachten een PowerPoint gemaakt waarop te
zien is wat de kinderen dit jaar zullen gaan leren. In deze PowerPoint zijn foto's en filmpjes verwerkt van de
activiteiten in de Gouden Weken. De OR verzorgt lekkere hapjes en de drankjes.

Schoolkalender & Nieuwsbrief
Alle kinderen hebben de nieuwe schoolkalender 2017-2018 mee naar huis gekregen. Daarin staan de
belangrijke data en informatie voor dit schooljaar.
Dit schooljaar is de lay-out en opzet van de nieuwsbrief anders dan u gewend bent. Het nieuws uit de
groepen kunt u nu vinden op de website onder de lichtgroene knop ‘Groepen’. Daarnaast ontvang u
regelmatig een nieuwsbrief met daarin schoolnieuws en belangrijke data die afwijken van de kalender.
Bewaar de kalender dus goed! Bij speciale gelegenheden versturen wij een foto-nieuwsbrief. Op Facebook
plaatsen we ook vaak een kort berichtje, zo krijgt u makkelijk een kijkje in de school!
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NIEUW: Lessen ‘programmeren’ in alle groepen
Afgelopen schooljaar zijn meester Simon en juf Annet druk bezig geweest een
leerlijn programmeren op poten te zetten. De bedoeling hiervan is om de
kinderen dit schooljaar kennis te laten maken met programmeren. Bij
programmeren denkt iedereen al snel aan het werken met computers en
iPads maar niets is minder waar. De eerste twee lessen is er nog geen
computer aan te pas gekomen.
De eerste lessen gaan voornamelijk over wat programmeren eigenlijk is. In
de onderbouw hebben de kinderen a.d.h.v. pictogrammen geprogrammeerd
en in de midden- en bovenbouw mochten ze juf Annet programmeren en
daarna elkaar. Tot de kerstvakantie krijgen de leerlingen om de twee weken
op woensdag programmeerles.

Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng!’
Volgende week woensdag 4 oktober om 8:30 uur starten we met de Kinderboekenweek. Het
thema is dit jaar ‘Gruwelijk eng!’. Op 4 oktober mogen alle kinderen verkleed naar school
komen. Wie wil mag zelfs meedoen met de modeshow op de paarse loper op het
bovenbouwplein! Voor de kinderen die het mooist verkleed zijn hebben we een echte
‘Griezelprijs’! Ouders zijn welkom om te blijven kijken.
Tijdens de Kinderboekenweek toveren we onze school om in een ‘Griezelschool’! Er staan verschillende
activiteiten in het teken van ‘Griezelen’: tekenlessen van tekencoach Saskia de Wit, danslessen van Trudi
Nolt, voorleeswedstrijd voor de bovenbouw en welke groep tovert zijn lokaal om in de meest mooie,
spannende griezelklas….??
Op vrijdag 13 oktober tussen 11:00 en 12:00 uur sluiten we af met een tentoonstelling voor (groot)ouders
en andere belangstellenden. De kinderen laten hun dans zien en iedereen kan de tekeningen en de
Griezelschool bewonderen!
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Ouderbijdrage en kosten schoolreis
In de bijlage vindt u de wijzigingen voor dit schooljaar.

Opvoedkrant
In de bijlage vindt u de digitale opvoedkrant die wordt verspreid in het kader van de week van de
opvoeding met als thema ‘buiten de lijntjes kleuren’. De opvoedkrant bevat algemene informatie over
opvoeden, tevens staan er activiteiten in vermeld die in de gemeente de Fryske Marren voor ouders en
opvoeders worden aangeboden.

Extra data/informatie komende periode

Datum

Activiteit

Woensdag 4 oktober

Dierendag op school (van 8:15 tot 8:30 uur mag je huisdier op het
bovenbouwplein)
Opening van de Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng!’ 8:30 uur
Alle kinderen zijn verkleed welkom op het bovenbouwplein.
STAKING alle kinderen VRIJ
Afsluiting Kinderboekenweek 11:00 tot 12:00 uur

Woensdag 4 oktober
Donderdag 5 oktober
Vrijdag 13 oktober

Met vriendelijke groet,
Team ’t Hazzeleger

