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Afgelopen woensdag zijn we op school gestart met de Kinderboekenweek. Het
thema dit jaar is ‘Vriendschap, Kom erbij’! Tijdens de opening hebben we
geluisterd naar het prentenboek Mag ik mee doen.
De weken tot de herfstvakantie zullen we veel over boeken praten, lezen en
voorlezen. We gaan er een leuke leesfeest van maken! Vrijdagmiddag 19
oktober hebben we een voorleeswedstrijd voor de kinderen uit de groepen 4 t/m
8. Het zou natuurlijk super zijn als u thuis deze weken ook extra tijd zou kunnen
besteden aan lezen met uw kinderen. Een bezoek aan de boekwinkel of
bibliotheek hoort daar natuurlijk bij. Hieronder vindt u nog meer informatie over
de activiteiten rondom de Kinderboekenweek.

Kinderboekenweekgeschenk:
Van 3 t/m 14 oktober 2018 cadeau van je boekhandel bij een besteding van ten
minste € 10,- aan Nederlandstalige kinderboeken.

DE EILANDENRUZIE
De presidenten van Costa Banana en Costa Kanaria
hebben al jarenlang ruzie over een paar
onbewoonde eilandjes. Hun vriend Benito Blanco wil
dat ze vrede sluiten en vrienden worden, en nodigt
ze uit op een klein paradijselijk eilandje. Rosa en
Fico mogen mee en ontmoeten Angelino, de zoon
van hun vaders grootste vijand. Angelino blijkt heel
aardig en al gauw sluiten ze vriendschap, maar is
deze nieuwe vriend echt zo betrouwbaar als hij lijkt?

Prentenboek van de
kinderboekenweek
Kom erbij is in de boekwinkel
te koop voor maar € 6,95.
Kom erbij!
Kit en Pelle gaan spelen in het park. Maar vandaag staat
daar ineens iets wat er gisteren nog niet was.‘Op óns
veldje nog wel!’ zegt Pelle. ‘Kom, even uitproberen,’ zegt
Kit.
‘Nee, niet doen!’ roept Pelle. ‘Op dat bordje staat: Niet
aankomen!’‘Wélk bordje?’ lacht Kit, en ze klimt op het
ding.‘Braaf paardje… Pelle, kom erbij!’
Boekentips nodig?
De Kinderboekenkrant® (voor 8 tot 12-jarigen) en de Voorleesgids (voor
kinderen van nul tot zes jaar) bieden een overzicht van de leukste boeken bij de
Kinderboekenweek. Plus (boeken)tips, weetjes en achtergronden over
kinderboeken en schrijvers. Haal de kinderboekenkrant in uw boekhandel. Ook
leuk voor de verlanglijstje voor Sinterklaas.

Veiligheid om de school
Het is heel mooi om te zien dat steeds meer ouders onze school weten te
vinden. Helaas brengt dat ook drukte met zich mee wat weer voor onveilige
situaties zorgt. Om de veiligheid van onze kinderen niet in het geding te brengen
verzoeken wij u om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen.
Mocht het niet anders gaan en bent u genoodzaakt uw kind(eren) met de auto te
brengen, is het het veiligste om uw auto een stukje verderop te parkeren en dan

het laatste stukje lopend te doen.
Op deze manier kunnen alle
kinderen veilig op school komen.
Een vriendelijk, doch dringend
verzoek van de omwonenden om
uw auto niet op het gras te
parkeren, zo houden we de wijk
mooi en groen. Namens de
kinderen heel erg bedankt voor uw medewerking!
Op de informatieavond is het ook aan bod gekomen; na schooltijd wordt ons
schoolplein regelmatig als hangplek gebruikt. Dat is op zich niet erg maar helaas
wordt de troep die dan gemaakt wordt niet opgeruimd en hebben omwonenden
last van het kabaal en voelen anderen, die langslopen of ook gebruik willen
maken van onze mooie buitenruimte, zich daardoor onveilig. Hierover zijn wij in
gesprek met de wijkagent(en), de gemeente en jeugdwerk. U kunt ons helpen
door melding te maken bij de politie als u last heeft of dingen ziet die niet door
de beugel kunnen. U kunt dit melden bij het algemene nummer: 0900-8844.
Heeft u hier andere informatie over, kunt u ook altijd contact opnemen met de
directie.

Bibliotheek Hengelo
Elke eerste zaterdag van de maand!
Ben je tussen 4 en 8 jaar en vind je het leuk om naar een
verhaal te luisteren? Kom dan zaterdag 6 oktober naar de
bibliotheek Hengelo, Beursstraat 34.
We beginnen om 13:30 uur!

Ouderavond De Vreedzame School
Waarschijnlijk heeft u de persoonlijke uitnodiging van uw
kind al ontvangen. Aanstaande dinsdag 9 oktober hebben
wij een informatieavond die helemaal in het teken van de
Vreedzame School. Wij hopen weer op net zo’n mooie
opkomst als de algemene informatieavond! Het
programma is ook weer interactief; er wordt verteld over
de inhoud van De Vreedzame School maar u gaat het ook
ervaren! Vanaf 19:15 uur staat de koffie weer klaar, om 19:30 uur starten we.
We verwachten dat het tot ongeveer 20:45 uur duurt.

Open middag schooltuin + groente te koop!
Vrijdag 5 oktober aanstaande is er weer open
middag in de schooltuin. Vanaf 14:00 uur is
iedereen daar welkom om een kijkje te komen
nemen om te zien wat de mooie zomer ons heeft
opgeleverd. Ook is er de mogelijkheid om groente
te kopen. De komende weken zullen er iedere
vrijdagmiddag leerlingen op het schoolplein staan
om groente uit de tuin te verkopen.

Opbrengst Oud papier augustus: € 234.60
Ouders, bedankt!!

Schoolkalender
05 okt
09 okt
16 okt
16 okt
18 okt
22 okt t/m
26 okt
31 okt
05 nov
06 nov
08 nov
12 nov
13 nov
20 nov
22 nov
23 nov

Dag van de Leraar
19.30 uur Ouderavond Vreedzame school
20.00 uur MR
20.30 uur OR
14.30 uur Typecursus
Herfstvakantie
Luizencontrole
Oudergesprekken
Oud papier
Oudergesprekken
Schaatsen gr 3 en 4
SWIM gr. 6/7 en 8
20.30 OR
Studiedag: alle leerlingen vrij!
Schoolfotograaf

