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Personeel
Bericht van Gert de Wit:
Beste ouders/verzorgers,
Even een bericht van mijn kant. Het herstel na de val van de trap in Oostenrijk, duurt langer dan ik hoopte.
Ik heb nog veel last van duizelingen bij opstaan en zitten. Ben nog snel moe. Het zal dus nog wel tijd kosten
alvorens ik weer op school kan werken.
Ik prijs me gelukkig dat de honneurs op school door mijn MT-collega's goed worden waargenomen. Waar
nodig hebben we contact.
Ook de overige collega's dragen hun extra steentje bij. Dat geeft mij de rust goed te herstellen. Collega's
dank jullie wel!
In de hoop u binnenkort weer te kunnen zien,
Met hartelijke groet,
Gert de Wit

Nieuwe redactie bij de Zoemerrr
Afgelopen maandag hebben Sonja Schaaf, hoofdredacteur van de Zoemerrr en Rachel Naron, gesprekken
gevoerd met kinderen die graag in de redactie willen.
Uit deze gesprekken zijn 7 kinderen de gelukkigen geworden die de komende editie vorm mogen gaan
geven. Dat zijn; Anissa (8a), Fleur (8a), Marlou (7b), Merel (5a), Meike (5a), Siebren (8b) en Daniek (8b).
Gefeliciteerd!!
We willen alle kinderen die hebben gesolliciteerd bedanken!
De nieuwe redactie gaat vrijdag 29 september starten.
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Opening Kinderboekenweek
Op woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek met als thema “Gruwelijk eng”.
Wij openen deze week gezamenlijk om 8.30 uur op het schoolplein. Natuurlijk zal daar het lied, dat speciaal
voor deze Kinderboekenweek gemaakt is door Kinderen voor Kinderen, een onderdeel van zijn. Na de
opening verzamelen de kinderen zich bij hun eigen leerkracht. Samen met de leerkracht gaan ze dan naar
binnen.
De kinderen van de kleutergroepen gaan wel gewoon naar binnen om 8.20 uur en starten de
Kinderboekenweek met hun eigen leerkracht in de groep.
De sluiting van de Kinderboekenweek vindt plaats op vrijdag 13 oktober. Voor de groepen 1/ 2 en groep
2/3 zal dit gedaan worden door middel van een tentoonstelling van het gemaakte werk voor de ouders. Dit
is van 8.30-9.00 uur.
Voor de groepen 3 tot en met 8 wordt er een boekenruilmarkt georganiseerd, zodat ieder kind een leuk
“nieuw” boek kan bemachtigen om in de herfstvakantie te lezen. Dit zal zijn van 11.00-11.45 uur. Het is de
bedoeling dat de kinderen een boek meenemen dat ze willen ruilen voor een ander boek. Ze nemen dus
geen geld mee, maar ruilen het boek tegen een boek van een ander kind.
Mocht u in tijdens de Kinderboekenweek boeken kopen bij Bruna, wilt u de bonnetjes dan inleveren bij
de leerkracht van uw kind? Wij kunnen deze bonnen dan inleveren bij Bruna en daarvoor weer boeken
aanschaffen voor school. Hopelijk wilt u met ons mee sparen!
Wij hopen op een geslaagde Kinderboekenweek!
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Uit de wijk
Extra knuffel op dierendag
Een vrolijke beestenboel met kippen, konijnen, cavia’s en honden die van zich laten horen. Op woensdag 4
oktober kun je met je eigen huisdier naar het kerkplein in Hooglanderveen komen, want dan worden ze
allemaal gezegend door pastoor Tuan.
“We horen steeds meer over dierenleed”, zegt de pastoor, “daarom willen we graag laten zien dat we om
de dieren geven en dat we blij met ze zijn.” De dierenzegen begint om 19.00 uur bij de St. Josephkerk aan
de Van Tuyllstraat 27 in Hooglanderveen-Vathorst. Da's pas een feestelijke afsluiting van Dierendag! Kom je
ook?
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