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Agenda
Dinsdag 03 oktober

Woensdag 04 oktober
Donderdag 05 oktober
Dinsdag 10 oktober
Vrijdag 13 oktober
Dinsdag 17 oktober
Donderdag 19 oktober
Zaterdag 21 oktober
Maandag 30 oktober

Groene Spelen groep 4 en groep 5
Groep 7 en 8 gym in Kortezwaag
’s Avonds vergadering Medezeggenschapsraad
Start Kinderboekenweek
Korfbaltoernooi
Stakingsdag Primair Onderwijs, onze school is gesloten
’s avonds vergadering Ouderraad
Afsluiting Kinderboekenweek
Contactgesprekken
Contactgesprekken
Eerste dag herfstvakantie
Weer naar school

Mooie opkomst info-avonden
Zowel dinsdagavond als woensdagavond waren de groepen vol en dat doet ons goed! We kijken
terug op gezellige avonden welke ook u een leuk inkijkje gegeven hebben in de dagelijkse gang
van zaken in de groepen.
Kinderboekenweek: “Gruwelijk ENG!”
Aanstaande woensdag openen we De Kinderboekenweek samen met alle kinderen van de school.
Het team speelt het Kinderboek “De Grufallo” op ons eigen podium voor de kinderen. Het wordt
dus een mooi improvisatie-theater . Om het een extra feestelijk tintje te geven mogen alle
kinderen komende woensdag verkleed op school komen. Het thema is “Gruwelijk ENG!”, we zijn
dus benieuwd in welke gedaanten de kinderen verschijnen. Omdat het voor de jongere kinderen
niet ECHT eng moet worden, vragen we u uw kind geen masker op te doen wat over het hele
hoofd gaat, deze zijn wat te griezelig…. Gedurende de komende twee weken wordt er in iedere
groep aan het thema gewerkt. Op vrijdag 13 oktober sluiten we de Kinderboekenweek ook
gezamenlijk weer af waarbij iedere groep een korte act verzorgt. Daarover meer in de volgende
nieuwsbrief.

Nieuwe website
Onze website is in een nieuwe jas gestoken, het adres is hetzelfde gebleven. Op
www.flamboutrimbeets.nl vindt u allerhande informatie over onze school.
Groene Spelen
Komende dinsdagochtend gaan de groepen 4 en 5 een ochtend naar de Skâns. De kinderen
spelen daar allemaal gymspellen waarbij samenwerken voorop staat. De spellen kennen geen
winnaar en geen verliezer. Onder het motto: “Samen sta je Sterk” past de ochtend prima binnen
de principes van De Vreedzame School. We zoeken nog 2 begeleiders die ons kunnen helpen op
deze ochtend. Heeft u zin en tijd? Dan kunt u zich opgeven bij juf Alja of juf Attie. We maken er
een leuke ochtend van!
Gymles in Kortezwaag
Omdat de kinderen van groep 4 en 5 komende dinsdag Groene Spelen in De Skâns spelen,
hebben we geregeld dat de kinderen van groep 7 en 8 ’s ochtends voor een keer in Kortezwaag
kunnen gymen. Iets verder fietsen, maar wel gym! Groep 6 gymt ’s middags met meester Marinus
rond school (bij droog weer), zij hebben namelijk muziekles in de ochtend.
Kinderpostzegels
De kinderen van groep 7 en groep 8 zijn vast al
bij u aan de deur geweest. Ze zijn voortvarend
aan de slag met de Kinderpostzegelactie. Mocht u
ze gemist hebben en toch wat willen bestellen?
U kunt even binnenlopen, er is vast een kind wat
uw bestelling wil opnemen!

Korfbal
Woensdagmiddag wordt er volop gekorfbald op de nieuwe kunstgrasvelden (naast/achter het
zwembad). We zijn als school enorm goed vertegenwoordigd, er hebben zich veel teams
gevormd. Iedere groep geeft via social schools het speelrooster nog even door. We zoeken nog
een scheidsrechter voor de middag. Wie dat leuk vindt, mag zich melden bij Marinus.
Formulier ouderhulp
Het formulier waarop u uzelf kan opgeven voor hulp is afgelopen week weer meegegeven.
We zijn erg blij met uw hulp, levert u het blaadje weer in bij de leerkracht van uw kind(eren)?
Contactgesprekken
Zoals in de agenda aangegeven staat zijn er op dinsdag 17 oktober en donderdag 19 oktober
contactgesprekken gepland. U wordt hiervoor uitgenodigd via Social Schools. De insteek van deze
gesprekken is in deze eerste gespreksronde dat we vooral van u horen hoe uw kind de
schooldagen beleefd. Voor ons is dat erg belangrijke informatie. We geven u daarom volgende
week een formulier mee waarop we deze “oudervertelgesprekken” nog eens toelichten.
Fijn weekend gewenst!
Het schoolteam

