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Agenda:
 Week van 04-10-2021 t/m
08-10-2021: omgekeerde
oudergesprekken groep 8
 06-10-2021:
* boottocht
Oosterschelde; groep 6 en
groep 7
* schoolvoetbal meiden

Kinderboekenweek: Worden wat je wil

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent
in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder
kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut,
dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden.
Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende
zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een
onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te
fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden
wat je wil en alvast dromen over later!

groep 7 en 8
 07-10-2021: start
kinderboekenweek
 25-10-2021 t/m 29-102021: herfstvakantie
 01-11-2021: Studiedag
team ; alle kinderen vrij

Donderdag 7 oktober openen we de Kinderboekenweek op school!
Tijdens de Kinderboekenweek zullen er extra leesactiviteiten
plaatsvinden.
Op vrijdag 22 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een
heus Kinderboekenbal. Meer info volgt…

Schrijver op school
Maandag 4 oktober zal kinderboekenschrijver Dave Kastelein een
bezoek brengen in groep 1 t/m 8. Hij zal de kinderen met veel
enthousiasme vertellen over zijn werk. Vraag en antwoord, een quiz,
een toneelstukje, alles stelt hij in het werk om samen met de
kinderen tot een zeer belangrijke ontdekking te komen.
Lezen is leuk!
Na schooltijd staat hij met een standje in school waar boeken
gekocht kunnen worden en eventueel gesigneerd.

Omgekeerde oudergesprekken groep 8
Veel ouder(s) hebben zich al ingeschreven. Maandagochtend sluit
de inschrijving voor groep 8. Mochten jullie nog geen afspraak
hebben ingepland, doe dit dan voor aanstaande maandag.
Opbrengst
Zuidvliethofje
28-09-2021
€ 7,60
Dinsdag 05-10-2021
wordt er weer geld
ingezameld voor de
dieren.

Het formulier voor de omgekeerde oudergesprekken vinden jullie bij
de nieuwsbrief van vorige week.
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MR
Er zijn 2 kandidaten die zich hebben opgegeven voor de MR. Heel fijn!
Binnenkort zullen de verkiezingen plaats vinden.
Maandag 11 oktober staat de eerste vergadering van de MR
gepland. In de MR praten we over beleidsmatige zaken m.b.t. de
Zuidvliet. Hebben jullie nog vragen, opmerkingen van inhoudelijke
aard die besproken kunnen worden op de komende MRvergadering? Mail deze dan naar mrdezuidvliet@alberoscholen.nl
Graag uw reactie voor vrijdag 8 oktober!

Babs; ons hangoorkonijn
Wij werden door Ronald erop attent gemaakt dat er sinds enige
weken een Franse Hangoor in het Zuidvliethofje is. En met succes!
Babs laat zich graag aanhalen, komt zelfs om een aai over haar
imposante bolletje.... en eet de groente uit je hand.
Er komen geregeld kinderen buiten schooltijd om Babs aandacht te
geven. Babs loopt graag los rond, juist buiten de konijnenheuvel.
Iemand heeft gedacht dat het gezelliger was om Babs bij de andere
6 konijnen op de konijnenheuvel te zetten…
Alleen dit pakte niet zo goed uit. De andere konijnen waren niet zo
gecharmeerd van Babs en waren niet zo aardig voor haar...
Dus, zie je Babs los lopen in het dierenverblijf? Laat haar dan vooral
lekker rondhuppelen. Daar wordt ze het gelukkigst van!
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