Volg ons nu ook op Twitter

Weeknieuws nr.7 20 oktober 2017
23 t/m 29 oktober Herfstvakantie
10 november
St. Maartenoptocht
17 november
Voorstelling groep 4 en 7
28 november
Voorlichtingsavond
Voortgezet Onderwijs
De data van dit schooljaar staan ook op
www.vensterschool.net button AGENDA

Vakantierooster 2017-2018
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

Start
23 oktober
25 december
26 februari
30 maart
27 april
21 mei
23 juli

Einde
29 oktober
7 januari
4 maart
2 april
13 mei
2 september

Extra dagen:
 Woensdag 7 februari
 Dinsdag 3 april
 Vrijdag 15 juni

St. Maartenoptocht
Dit jaar is besloten om de St.Maartenoptocht op vrijdag 10 november te houden.
Nadere informatie volgt later.

Tentoonstelling,
Op donderdag 19 oktober sloten we Kinderboekenweek af met een tentoonstelling. Her en
der in de school stonden en hingen werkjes van de kinderen. Daarnaast was de school ook '
griezelig eng' versierd. De belangstelling was groot. Er waren veel ouders en opa's en oma's.
We willen iedereen bedanken voor de komst. Ook bedanken we de OV voor het schenken
van de koffie.

Voorleeswedstrijd
Vrijdagmiddag was de finale van de voorleeswedstrijd. In de klassen waren eerst
voorrondes gehouden en van elke groep gingen 2 kinderen door naar de finale. Dat
waren Finn, Amara, Elle-Mae, Alicya, Ruben, Goos, Nienke en Johan. Al heel knap dat
deze kinderen in de finale kwamen. De jury die bestond uit meester Jarno, Marianne
Drenth van de Bieb en Jolanda van den Heuvel van het jeugdtoneel in Oosterstreek
hadden een zware middag. Alle kinderen deden het zo goed. Dat kon je ook merken aan
het publiek, want deze luisterden steeds erg aandachtig. Nadat alle voorlezers geweest
waren had de jury de zware taak om een winnaar te kiezen. Dit werd Elle-Mae uit groep
6!! Zij nam ons helemaal mee is haar boek, heel erg knap gedaan! Nienke werd de
winnaar van groep 8, dus zij mag door naar de volgende ronde in Wolvga. Elle-Mae en
Nienke gefeliciteerd en Nienke alvast veel succes in de volgende ronde!

BLP pitstopvlag
In het kader van BLP werken we ook aan het thema: herzien.
Klopt het wat we nu doen, zijn we goed bezig.
Hier hebben we het over tijdens een pitstop. In groep 6 hebben
we nu een echte vlag, gemaakt door de oma van Dewi
Veldhuizen. Oma Ouwerkerk, hartelijk dank hiervoor!

Herfstvakantie 23 t/m 29 oktober
Het personeel van de Vensterschool wenst jullie allemaal een fijne Herfsvakantie.
Veel plezier allemaal!
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