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Kinderboekenmarkt
Het is bijna
Kinderboekenweek!
Het thema van dit jaar
is 'Vriendschap'. Op
school besteden wij
hier in de periode van
3 tot 14 oktober
aandacht aan.
Dit jaar willen wij
openen met een
Kinderboekenruilmiddag. De
ruilmiddag start op
woensdag 3
oktober om 12.15 uur
in de hal. Voor u staat
er koffie en thee klaar,
voor de kinderen
limonade.
De kinderen hebben
boeken ingeleverd en
deze gaan zij op deze
middag ruilen voor
boeken van een
ander.
Laten we er samen een
gezellige middag van
maken en het
leesplezier
bevorderen, graag zien
wij u dan!
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Werkdrukgelden
Vorige week kreeg ik een vraag van een ouder die zich afvroeg waarom er een
andere juf voor de groep stond. Ik wil dit graag uitleggen.
In het voorjaar hebben alle scholen van de minister extra geld gekregen om
de werkdruk op de scholen te verlagen. Voorwaarde hierbij was dat de
leerkrachten zelf mee zouden denken over de besteding van deze gelden. Wij
hebben er als team voor gekozen om leerkrachten tijd te geven om
kindgesprekken te voeren en om gezamenlijk IPC-projecten voor te bereiden.
Hierdoor kan het voorkomen dat er op dinsdag- of donderdagochtend een
andere leerkracht voor de groep staat en dat de leerkracht van uw kind tijd
heeft om met uw kind in gesprek te gaan over zijn leerdoelen en ontwikkeling.
Ik ben erg blij dat een aantal parttimers uit ons team deze extra bezetting in
wil vullen, zij kennen de kinderen en onze manier van werken, zodat
vervangen bij de kinderen en de leerkrachten geen stress op levert.
Heeft u nog meer vragen?
Mede namens het team,
Joke Arensman
Cultuur Cursussen
Na de herfstvakantie starten er op donderdag weer
nieuwe cursussen: Crew-dance en Lipdub.
Groep 1-4 gaat bij Crew-dance leren om samen te
dansen en een echte clip op te nemen.
Groep 5-8 gaat zingen, dansen, acteren en
playbacken en zo een echte lipdub maken.
Opgeven kan bij juf Joke of een mail naar cultuur@hoeksteen.pcpow.nl

5 oktober Dag van de Leraar
In de mailing stond een verkeerde datum.
We willen de leerkrachten graag op vrijdag 5 oktober in
het zonnetje zetten.

Welkom
Wesley Bokma is gestart in groep 4. Wij wensen
hem veel plezier op onze school.

Kanjercontract
Tijdens de
Kinderboekenweek
wordt er in iedere
groep een
Kanjercontract
opgesteld. In dit
contract leggen de
kinderen vast hoe ze
met elkaar om willen
gaan. Op 11 oktober
worden de contracten
ondertekend door de
kinderen, juf Joke ,juf
Laura en een ouder.
Juf Laura zal dan ook
uitleg geven over haar
rol als ‘vertrouwenspersoon’.

Sparen voor je school
Vanaf woensdag 3 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij
elke besteding van €10, ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u
toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan
onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk
extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Net als vorige
jaren beslist de leerlingenraad wat we aanschaffen.
Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school
opzoeken en de schoolpunten direct aan onze school toekennen.
Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je School
app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te
downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor
je School app kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en
geactiveerd worden. Ten slotte kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij
ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u ze in achter kunt laten.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school

Denkt u aan de betaling van het overblijven!
De bijdrage is €40 per kind per jaar. Graag onder vermelding van de naam
van uw kind overmaken op rekeningnummer
NL 36 RABO 0114 2027 45 t.n.v. PCPOW inz. HOE.
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3 okt 12.15 uur Kinderboekenmarkt
Start actie Jumbo: Sparen voor je school
4 okt Schoolfotograaf
15.45 uur Strategie in beweging
5 okt Dag van de leraar
9 okt Bibliotheekbezoek in groep 1/2 i.v.m. Kinderboekenweek
10 okt Praktische Verkeerslessen
12 okt Praktische verkeerslessen
18 okt 8.30 uur Koffiepraat
14.15 uur Afsluiting IPC groep 5-6
17.00 Strategie in beweging
19 okt 8.30 -8.45 uur afsluiting IPC groep 7-8
12.15 uur Afsluiting IPC groep 3-4
12.30 vrij
22-26 okt Herfstvakantie
31 okt Hoofdluiscontrole
1 nov Naschoolse Cultuurcursussen: Crew-dance (1-4) en Lipdub (5-8)

