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Agenda
datum

activiteit

Ma. 1 okt

NIO toets leerlingen groep 8
MR vergadering

Wo. 3 okt

Start kinderboekenweek
Groep 4 en 5 naar kasteel Radboud

Do. 4 okt
Vr. 5 okt

Voorlichting voortgezet onderwijs voor ouders groep 8
Dag van de leerkracht

Vr. 12 okt Afsluiting kinderboekenweek voor alle ouders
Vr. 19 okt 12.15 uur, begin van de herfstvakantie

Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober is het zover de start van de kinderboekenweek! Het thema van de
kinderboekenweek is dit jaar "Kom erbij!" en gaat over vriendschap. De kinderboekenweek
duurt van 3 t/m 12 oktober.
Opening
We zullen de kinderboekenweek op 3 oktober, met alle leerlingen en leerkrachten, feestelijk
openen in de aula van de school.
Verder zal er in alle klassen gewerkt worden aan dit thema.
Boekenmarkt
Om het lezen van boeken zoveel mogelijk bij onze leerlingen te stimuleren, willen we aan u
als ouder/ verzorger vragen of u misschien nog kinderboeken thuis heeft, die al een tijdje
ongelezen in de kast staan.
Dat is natuurlijk jammer, want misschien kunnen wij er iemand anders blij mee maken!

Daarom organiseren we in de aula van de school een echte boekenmarkt. Alle kinderen krijgen
van hun leerkracht een boekenbon waarmee ze op de boekenmarkt een boek mogen
uitkiezen. Hoe meer boeken er ter beschikking zijn, hoe leuker het voor de kinderen is om te
kiezen. Dus mocht u thuis 1 of meerdere kinderboeken hebben, die niet meer worden gelezen,
dan mag u ze vanaf morgen meegeven naar school en aan de leerkracht van uw kind geven.
Afsluiting
Aan het eind van de Kinderboekenweek houden we samen met de leerlingen en leerkrachten
een afsluiting waarbij we het leuk zouden vinden als u erbij bent!
We willen u van harte uitnodigen op vrijdag 12 oktober om 11:40 in de aula van de school.
Om 11:45 gaan we starten.
Elke groep zal dan iets laten zien/horen waaraan gewerkt is in de kinderboekenweek.
We zien u graag op vrijdag 12 oktober!

Kasteel Radboud
Voorgelezen worden door de wethouder van de gemeente Medemblik! Dat is wat de kinderen
van groep 4 en 5 gaan meemaken. Ze zijn, in het kader van de kinderboekenweek, woensdag
3 oktober, uitgenodigd op kasteel Radboud om daar te worden voorgelezen over het thema
‘vriendschap’. Na het verhaal is er tijd voor een speurtocht voor het kasteel. Ze vertrekken om
iets over half 9 van school, juf Marianne en meester Bjorge gaan mee.

Kanjertraining
Wat een mooie opkomst hadden we tijdens de ouderavond over de Kanjertraining! We vonden
het ook erg fijn dat er actief werd meegedaan. Daar doen we het voor. De materialen die
behoren bij de lessen zijn onderweg, zodra die er zijn starten we in de groepen met de lessen.
We hebben er zin in !
Tijdens de studiedag hebben we met het team al heel veel oefeningen gedaan die we ook met
de klas kunnen gaan doen ( en sommige zeker niet alleen met de kinderen!)

Groep 6
Naar aanleiding van de informatie ochtend zetten de leerlingen van groep 6 nog even op papier
hoe het allemaal werkt:

Werkagenda
In de klas werken we met een werkagenda.
Een werkagenda kun je zelf invullen.
Je weet wat je de hele week gaat doen.
Groep 5/6 en 7/8 werken met een werkagenda.
Het is heel fijn om met een werkagenda.
De instructies van juf Ellen staan vast.
Er staan lege vakken.
Daar mag zelf weten wanneer je de verwerking maakt.
Snappen jullie het al ?

Groetjes Roos, Coco en Lyan.

