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9 oktober 2020

AGENDA
Datum
9 oktober
11 oktober
19 oktober
5 november
12 november

Activiteit
Start Herfstvakantie
Einde Kinderboekenweek.
Weer naar school
Leerlingen vrij
MR vergadering

Groep 2 en groep 5, onze eigen schoolschrijvers
De samenwerking beviel groep 2 en groep 5 zo goed, dat ze
graag nog eens iets samen wilden doen. In de afgelopen
week hebben ze in twee- of drietallen een (prenten)boek
geschreven.
Met behulp van een schrijfwijzer dachten ze afgelopen
maandag na over het verhaal; Welke mensen en/ of dieren
doen er mee? Wie heeft er een probleem in het verhaal?
(beschrijf dat kort). Waar speelt het verhaal zich af en hoe wordt het probleem opgelost?
Bedenk een titel voor jullie boek.
De daarop volgende dagen gingen ze aan de slag met de illustraties en de teksten. Er werd
goed en vooral enthousiast samen gewerkt. De taakverdeling werd probleemloos onderling
geregeld.
We kijken terug op een leuk en leerzaam samenwerkingsproject met 14 originele
prentenboeken als resultaat!

Oud papier ophalen 13 oktober
Dinsdagavond 13 oktober is er weer oud papier ophalen. Wilt u het papier weer vanaf 18.00
uur aan de weg zetten! Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Liam gr 4
Sterre gr 7

Marit gr 5

Er zijn nog 2 plaatsen vacant. Bent u bereid ook te helpen, mail dan naar
OV@vensterschool.net
We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten, de oudervereniging.

Vreedzame School
Sinds vorig schooljaar werken we op de Vensterschool met de Vreedzame School aanpak.
We worden hierin begeleid door een deskundig trainer. Eind vorig schooljaar zijn de
scholingsbijeenkomsten voor het schooljaar 2020-2021 besproken en vastgesteld. Toch is
het door omstandigheden nodig om iets te gaan schuiven in de data. Om die reden zal er op
5 november een training voor het team plaats vinden. Op deze dag zijn alle leerlingen vrij.

