Weeknieuws nr.17 18 januari 2019
AGENDA
Datum
5 februari
6 februari
12 februari
1 maart

Activiteit
BLP-scholing; leerlingen vrij
MR vergadering
Oudergesprekken
Afscheid juf Hielkje

Nieuwe leerling
In groep 1 mogen we Emma verwelkomen. We wensen haar veel plezier op onze school.

BLP-scholing

In het vorige Weeknieuws klopten een aantal dagen niet bij de data. Voor de volledigheid
vermelden we daarom de data opnieuw:
dinsdag 5 februari
donderdag 28 maart
vrijdag 28 juni
Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.

Schoolfruit
De kinderen krijgen in de periode van november tot en met april iedere woensdag,
donderdag en vrijdag een stuk fruit. U hoeft op deze dagen zelf dus geen fruit mee te geven.
Het weekmenu voor de komende week is als volgt:
woensdag

23-01-2019

Appel

donderdag

24-01-2019

Banaan

vrijdag

25-01-2019

Ananas

Voor het snijden van de ananassen op vrijdag hebben we hulp nodig. Zou u willen helpen,
stuur dan een mail aan dir@vensterschool.net of loop even binnen om je aan te melden.
Alvast bedankt!

Nieuws uit de bibliotheek – januari
De Nationale Voorleesdagen
Deze maand vinden de Nationale
Voorleesdagen plaats. Tijdens deze dagen
staat het voorlezen aan jonge kinderen
centraal.
Als ik een dinosaurus had – Gabby
Dawnay & Alex Barrow (vertaald door
Bette Westra) (Querido Kinderboek)
De kale boom – Tamara Bos en Barbara de Wolf (De Vier Windstreken)
Dino’s bestaan niet – Mark Janssen (lemniscaat)
Een huis voor Harry – Leo Timmers (Querido Kinderboek)
Gulzige geit – Petr Horáček (Lemniscaat)
Heb jij misschien Olifant gezien? – David Barrow (Gottmer)
Ossip en de onverwachte reis – Annemarie van Haeringen (Leopold)
Panda wil een vriendje – Jonny Lambert (Veltman)
Plasman – Jaap Robben & Benjamin Leroy (Gottmer)
Waar is Beer? – Emily Gravett (vertaald door Bette Westera) (Gottmer)
Kijk eens op www.denationalevoorleesdagen.nl
Elk jaar wordt uit een Prentenboeken Top Tien een Prentenboek van het
Jaar gekozen. Het Prentenboek van dit jaar is “Een huis voor Harry”
geschreven en geïllustreerd door van Leo Timmers.
Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het veiliger. Tot Vera hem
vraagt om tikkertje te spelen. Dat wil hij wel. Maar hij raakt haar kwijt. Hij
weet niet meer waar hij is. Hoe vindt hij de weg terug naar huis?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.yoleo.nl
Yoleo motiveert kinderen om wel te lezen!
Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken? Door lezen leuk
te maken! Met Yoleo verdien je leespunten die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te
richten. Lezen met Yoleo is ook makkelijk. Doordat de tekst wordt getoond en voorgelezen.
Een soort karaoke dus. Duizenden kinderen maken al met veel plezier gebruik van Yoleo.
Met een bibliotheekabonnement kun je vanaf begin januari 2019 helemaal gratis alle
boeken in het assortiment van het online leesprogramma lezen!
Heb je nog geen bieb-abonnement? Geen punt, voor kinderen tot
18 jaar is dit helemaal gratis!
Bovendien is de bibliotheek alweer een jaar boetevrij en is de
uitleentermijn 4 weken!

Bericht van Buurtsportwerk
Beste ouders,
Afgelopen week zijn er in de groepen 3 t/m 6 flyers verspreid met betrekking tot het
naschools sportaanbod wat in 2019 tot juni georganiseerd wordt bij u in de buurt.
Vindt u kind het leuk om gratis te spelen, bewegen en sporten met andere kinderen uit de
omgeving én met een meester of juf van het Buurtsportwerk,
kijk dan op de flyer/poster voor de momenten, locatie en tijden, opgeven hoeft niet!
Wij hebben er zin in, jullie ook?
Namens Buurtsportwerk
Meester Frits, Juf Karen en Juf Rosé

Resterende vakantiedagen
Vakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Start
16 februari
19 april
27 april
30 mei
10 juni
13 juli

Einde
24 februari
22 april
5 mei
31 mei
25 augustus

