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Agenda
20 oktober
21 oktober
29 oktober
29 okt t/m 5 nov
6 november
7 november
7 en 8 november
10 november
11 november

Cirkelshows (zie kalender) ; speelgoedochtend 1-4 ( geen “wapentuig” meegeven);
start herfstvakantie
Ons orkest op tv (NPO3 19.25 uur) Kijken! Wij waren succesvol
groep 5 t/m 8 weer naar school
extra week vrij voor 1 t/m 4
groep 5 t/m 8 ook naar school; luizencontrole
Ouderavond over Social Media
Schoolfotograaf
Spelletjesochtend voor 3-4
St. Maarten

Herinnering: “Lang Leve de Muziek” en Maxima ontmoet Aster
Op zaterdag 21 oktober om 19.30 uur wordt de spetterende aflevering op NPO 3 uitgezonden met ons
schoolorkest. De kinderen hebben de eer van de Cirkel hoog gehouden.
Het interview van Aster door koningin Maxima is te zien tijdens tv-uitzendingen van Lang leve de Muziek vanaf
zaterdag 18 november. Wij zijn verschrikkelijk trots op ons orkest en op “onze” Aster. Allemaal kijken !

Gezond eten en drinken en traktaties
Tijdens de kleine pauze om 10:00 uur wordt door de kinderen fruit gegeten en drinken zij water, thee, melk. Voor
traktaties voor verjaardagen kunt u kiezen uit leuke en gezonde traktaties (voorbeelden zijn op onze website te
vinden). Iets ”minder gezond” mag ook, maar laat uw zoon/dochter dan niet te veel uitdelen. Eén traktatie is ook
goed. Sommige kinderen delen i.p.v. iets eetbaars een klein cadeautje uit. Dat mag natuurlijk ook.

Schoolfotograaf
Dinsdag 7 november en woensdag 8 november 2017 komt de schoolfotograaf. Dinsdag 7 november voor de
groepen 3, 4a, 5a, 6a, 7a, 7-8b en 8a. Woensdag 8 november voor alle groepen 1-2 en voor de groepen 4b en 56 b. Dinsdagmiddag worden ook de broertjes/zusjes foto’s gemaakt. Hierover heeft u al een mail ontvangen.
Opgeven bij Cora Bakker.

Engelse Dag op 15 november
Ook dit jaar willen we weer een Engelse dag houden. We starten de dag buiten op het schoolplein in een
“schooluniform” : Wit T-shirt/ trui/blouse en een blauwe broek/rok. Net als in Groot-Brittannië stellen de
kinderen zich bij de leerkracht op in een mooie brandrij. De kinderen van groep 3 t/m 8 zullen dus op het
schoolplein moeten wachten totdat de leerkracht ze komt halen. De groepen 1/2 mogen wel gewoon om 8.15
uur naar de klas gaan. Gedurende de dag wordt er extra veel aandacht besteed aan het vak Engels en Engelse
gebruiken.
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We sluiten de dag af in de groepen met een high tea/ afternoon tea. We zouden het fijn vinden als een aantal
ouders, in overleg met de leerkracht, iets lekkers wil maken. Dit kan zoet of hartig zijn. Bij de klassen hangt een
intekenlijst.

Wij wensen iedereen een heel fijne herfstvakantie !
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