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Kinderboekenweek...

Kinderraad 2021-2022

De Kinderboekenweek is inmiddels alweer een tijdje in volle gang. Er zijn al verschillende activiteiten geweest
waaronder de puzzeltocht,
voorlezen bij de kleuters,
groep 3 en bij Eyekenburg,
boekjes ruilen en de voorstelling wordt helaas verzet en vrijdag als afsluiting de voorleeswedstrijd waar inmiddels de
voorrondes van zijn geweest.
Bij de kleuters is de wijkagent op bezoek
geweest ivm het thema van de
Kinderboekenweek. De wijkagent heeft h.e.e.a. verteld over
het beroep van politieagent.
Daarnaast heeft de moeder van
Nena de kinderen en de juf geleerd hoe een baby in een draagzak gedragen kan worden.

Vrijdag 1 oktober hebben we weer de eerste bijeenkomst met de kinderraad gehad.
Omdat vorig schooljaar de activiteiten van de kinderraad grotendeels niet door zijn gegaan door
Corona hebben we besloten dat
de leerlingen nog een jaartje
door mogen. Natuurlijk is er in de
nieuwe groep 6 wel een verkiezing geweest en daar zijn Jenna
en Taim de vertegenwoordigers
geworden.
We hebben de eerste bijeenkomst besproken hoe de leerlingen er achter kunnen komen
wat er leeft bij hun klasgenoten.
Door bijvoorbeeld een ideeën
bus in de klas te zetten. De opdracht voor volgende keer is dan
ook, wat zijn de onderwerpen die
besproken gaan worden door deze kinderraad? Waar
wil de kinderraad verandering in aanbrengen?
We zijn benieuwd en houden u op de hoogte!
Groetjes van Axel, Jahly, Jenna, Taim, Elin en Jesse.

Afscheidsreceptie juf Rachèl...
Op vrijdag 29 oktober neemt juf Rachèl na 10 jaar
werkzaam te zijn
geweest op de
Vlierboom afscheid
in de hal van de
school. U bent van
harte welkom op de
receptie van 15:0016:00 uur in de hal.

Verlof voor vakanties en te laat komen...

15-10

Finale voorleeswedstrijd

15-10

Start herfstvakantie 14:45 u.

25-10

1e dag na de herfstvakantie

Leerplicht heeft ons benaderd dat er weer steeds meer
ouders verlof aanvragen om buiten schoolvakanties op
vakantie te gaan. Dit moeten wij helaas in veel gevallen
afwijzen. Alleen als er een duidelijke reden is voor de
vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties en een
werkgeversverklaring beschikbaar is, kunnen en mogen
wij verlof geven. Leerplicht controleert de verlofaanvragen en absenties van kinderen regelmatig en kunnen
contact opnemen met de school en/of de ouders over
de afwezigheid.
Daarnaast merken we dat het laatkomen weer steeds
vaker voorkomt; graag hier weer extra op letten want
ook laatkomen ziet Leerplicht als ongeoorloofde absentie. Daarnaast stoort uw kind ook de groep die vaak net
begonnen is met lezen in de morgen.

28-10

Muziekles met piano in
gymzaal.

Fijne herfstvakantie…

29-10

Afscheid Rachèl vanaf 15:00 u.

AGENDA

Wij wensen u een hele fijne herfstvakantie
met hopelijk mooi najaarsweer en we zien
u en uw kinderen graag op maandag 25 oktober weer fris en fruitig op school terug.
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