Weeknieuws nr.3 13 september 2019

AGENDA
Datum
Activiteit
17 september Leerlingen vrij
19 september Schoolreis groep 2
Schoolreis groep 7
20 september Schoolreis groep 1
Schoolreis groep 4
Sportdag groep 8 Comprix in beweging
23 t/m
Omgekeerde oudergesprekken
26 september Schoolreis groep 6
30 september Start schoolreis groep 8
3 oktober
Einde schoolreis groep 8
4 oktober
Groep 8 vrij
18 oktober
Voorstelling groep 5 en 7
21 oktober
Start herfstvakantie

Schoolreis groep 5
Afgelopen dinsdag is groep 5 op schoolreis geweest naar
Dinoland in Zwolle. In Dinoland ga je terug in de tijd van de
dinosaurussen. Je loopt tussen grote dinosaurussen en je
leert van alles over ze. Ook konden er allerlei leuke
activiteiten gedaan worden zoals lasergamen, klimmen op
een hoogteparcours, dinotanden en edelstenen zoeken. De
kinderen hebben zich prima vermaakt en vonden het
jammer dat we weer naar huis moesten. Ook de volgende
dag werd er nog veel over gesproken. Zoals een leerling zei:
“Het was een erg geslaagde schoolreis!” Ouders die mee waren bedankt!

Gegevensformulieren
U heeft vorige week een pakket gekregen waarin u gevraagd wordt uw actuele gegevens te
vermelden. Zou u deze formulieren zo spoedig mogelijk ondertekend in willen leveren op
school? Alvast dank daarvoor.

Omgekeerde oudergesprekken
In de week van 24 september vinden de omgekeerde oudergesprekken plaats. Vandaag
(vrijdag 13 september) heeft uw kind een vragenlijst en een begeleidende brief
meegekregen. We verzoeken u deze vragenlijst ingevuld mee te nemen op het moment dat
u het gesprek met de leerkracht heeft.
Vanaf vandaag hangen er intekenlijsten in de gang bij de hoofdingang van de school, waarop
u zelf het gesprek in kunt plannen. U heeft daarvoor de tijd tot en met donderdag 19
september.

Leerlingen vrij
Komende dinsdag 17 september zijn de leerlingen de hele dag vrij. De
leerkrachten zullen dan aan het werk gaan met De Vreedzame School.
Blok 2 “We lossen zelf conflicten op”, zal dan aan de orde komen.
Dit blok zal tot 20 november centraal staan.

Naschoolse sportactiviteiten in de Duker
“Sporten met een stokkie’’
Op donderdag 3 oktober is er weer een Naschools Sportaanbod.
Je kan aan de slag gaan met verschillende sporten waar je een stokkie
voor nodig hebt.
Denk hierbij aan een tennis, badminton, lacrosse, knotshockey en
andere sporten.
Kom gewoon langs! Het wordt hartstikke leuk!

Gevonden voorwerpen
In de centrale hal staat een plastic bak met allerlei gevonden voorwerpen. Jassen, tassen,
broodtrommels en zelfs gymschoenen liggen er al een flinke poos te wachten tot de
eigenaar het weer op komt halen. Als u in de week van 24 september op school komt, kunt u
wellicht even kijken of er bekende spullen tussen liggen. Na die tijd ruimen we de spullen op.

Afwezig
Juf Annelies is woendag 18 septemer afwezig, Groep 4 zal die dag les krijgen van juf Dorieth.
Meester Jarno is die dag ook afwezig i.v.m. directeurenoverleg in Wolvega.

Schoolfruit
Ook dit schooljaar nemen we weer deel
aan het EU-schoolfruitproject. Dat
betekent dat we in de periode tussen
november en april weer drie keer in de
week gratis fruit krijgen. We zullen u
telkens een week van tevoren infomeren
over het menu.

