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Agenda
Vrijdag 13 september 2019,
Woensdag 18
t/m vrijdag 20
september:
kamp groep 5,
6, 7 en 8

Dinsdag 24
september:
koffieochtend
van 10.0011.30

Woensdag 25
september:
excursie
Schokland groep
5/6

Nieuwsbrief 2

Beste ouders / verzorgers,
Waar slaapt een kind? In zijn eigen bed natuurlijk. Maar dat is niet altijd
vanzelfsprekend. Er zijn kinderen in andere landen die niet eens eigen bed
hebben. Bij het thema: ‘Thuis’ van Lessen leren leven ging het deze week
over je eigen slaapplek. Kinderen zagen in een filmpje hoe kinderen in de
wereld slapen. Sommige in een ruime kamer met heel veel spullen en andere
in de buitenlucht zonder een bed. Kinderen waren onder de indruk van de
verschillen. Tot slot mochten ze hun eigen kamer tekenen. Niet hun
droomkamer, maar hun echte kamer. En ondanks de verschillen was ieder
kind trots op zijn eigen slaapplekje.
Familiemuseum
Zoals u in de laatste nieuwsbrief heeft kunnen lezen, hebben we op
dinsdagmiddag 1 oktober een bijzondere activiteit binnen ons thema ‘Wij
horen bij elkaar’ van De Vreedzame School.
De bedoeling is dat deze middag om 13.00 uur één familielid per gezin op
school komt. Dit kan bijvoorbeeld vader, moeder, opa, oma, tante, oom of
oppasouder zijn. Deze middag moet er een schoenendoos per kind of per
gezin meegenomen worden met voorwerpen en familiefoto’s. Hiervan wordt
een familiekijkdoos gemaakt waarmee een stukje van thuis zichtbaar wordt
in de school. Eén kant van de doos zal open blijven, zodat de kijkdozen
tijdens de tentoonstelling op woensdagmorgen goed te bewonderen zijn.
Samen met uw kind, kleinkind, neef of nicht etc. gaat u een familiekijkdoos
maken van de meegenomen foto’s en voorwerpen. Op school zullen ook
knutselmaterialen klaar liggen. U mag deze middag met uw kind of kinderen
een plekje zoeken in één van de lokalen waar zij les hebben. Als u
bijvoorbeeld een kind in groep 2 en een kind in groep 4 heeft, kiest u samen
met uw kinderen een plekje in één van de groepen waar zij les hebben.

Dinsdag 1
oktober:
Familiemuseum
maken

Op woensdagmorgen 2 oktober staan alle familiekijkdozen mooi
tentoongesteld. Dan is er voor u gelegenheid om door het familiemuseum te
wandelen en alle kijkdozen te bewonderen! Dit kan dan van 8.30 uur tot 9.00
uur.

Woensdag 2
oktober:
tentoonstelling
familiemuseum

Mocht het niet lukken om uw kind met een familielid op school te laten
komen op dinsdagmiddag 1 oktober om 13.00 uur tot 14.30 uur, dan horen we
dat graag op tijd en bedenken we een oplossing.
We hopen met elkaar op een hele gezellige middag met veel knutselplezier
en een warm familiegevoel!

Woensdag 2
oktober: start
kinderboekenWeek

Dinsdag 8
oktober:
workshops voor
alle groepen
over Reis mee!

Woensdag 9
oktober:
studiedag, alle
kinderen vrij

Opening kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober start de jaarlijkse
kinderboekenweek. Elk jaar met een ander
onderwerp. Dit jaar is het onderwerp: “Reis mee!”.
Een reis maken. Welk voertuig kies je dan? Ga je
lopend, met de auto, met de metro of met een
luchtballon? En wie ontmoet je tijdens je reis? ‘Op
reis gaan’ doen we allemaal, dagelijks. De een maakt
een korte wandeling, de ander rijdt een uur om
ergens te komen. Tijdens de kinderboekenweek
maken kinderen verschillende reizen. U leest daar
meer over in de volgende nieuwsbrief.
Tijdens de kinderboekenweek ontvangt u een
kinderboek cadeau als u 10 euro besteedt. Het boekenweekgeschenk is dit
jaar het boek: Haaientanden van Anna Woltz.
Het gaat over een meisje die in 24 uur het IJsselmeer wil rondfietsen.
Onderweg botst ze tegen Finley en wat er dan gebeurt…………………………………….
Kamp
De kinderen kunnen niet wachten. De programmaboekjes zijn uitgedeeld en
iedereen weet wat hij/zij mee moet nemen. In ieder geval een portie goeie
zin! U kunt uw kind om 9.00 uitzwaaien. Vrijdag komen om 14.30 weer terug
op school, zodat alle kinderen op de gewone tijd naar huis kunnen. We hopen
u tijdens kamp op de hoogte te houden via Parro over de belevenissen in
Heino. De weersverwachtingen zijn op dit moment positief. Beetje zon,
beetje wolken en een aangename temperatuur. Wordt vast mooi!

Woensdag 16
oktober:
Meester en
juffendag, de
hele dag feest!

Parro
Nog niet alle ouders zijn op Parro. We hebben wat opstartproblemen. Als u
de app nog niet heeft gedownload, kunt u dat doen AppStore of via Google
play. De kinderen hebben een briefje meegekregen waarop staat hoe u kunt
inloggen. Met deze app kan de leerkracht u op de hoogte houden van de
ontwikkelingen in de klas, foto’s sturen, direct
met u communiceren en/of uitnodigen voor
activiteiten. Foto’s worden binnen een veilige
omgeving (eigen schoolomgeving) gedeeld.
Wilt u kijken of wij uw telefoonnummer hebben.
Als we de juiste nummers hebben, kunnen we u uitnodigen.

Vrijdag 18
oktober:
herfstvakantie

Mocht het inloggen niet lukken, laat het ons dan weten. Dan helpen we u,
zodat we snel alle ouders kunnen bereiken.
Extra studiedag
Op woensdag 9 oktober is er een extra studiedag. Die dag krijgt het team
cursus. De cursus gaat over communiceren met ouders van verschillende
landen.
Nieuwe leerling
In groep 3/4 is Bam Beekman gestart. We wensen Bam een hele fijne tijd
toe en hopen dat hij snel zich thuis voelt bij ons.
Hoedjesdag
Dinsdag 17 september is de derde dinsdag van september; Prinsjesdag. De
politiek van Nederland luistert dan in de Ridderzaal naar de troonrede van
Koning Willem Alexander. De kinderen van de Carrousel en Koperwiek mogen
die dag, net als de gasten van de Ridderzaal, een hoedje op naar school. Ga
thuis lekker knutselen met papier of stof of leen een hoedje van je moeder,
tante of oma. Dus dinsdag is het ‘hoedjesdag’. Een stoere pet mag natuurlijk
ook 
Schokland
Groep 5/6 zoekt nog chauffeurs voor de excursie naar Schokland. De
kinderen hebben vandaag een briefje meegekregen. De excursie duurt van
9.15-12.00u. Vindt u het leuk om die dag te rijden en mee te gaan dan kunt u
zich opgeven.
Woeste Willem
De aankomende weken werkt groep 1/2 over Woeste
Willem. Woeste Willem is een mopperende zeerover
die een vriendschap sluit met een klein jongetje:
Frank. De twee kunnen elkaar helpen al weten ze dat
van te voren niet.
De afgelopen week leerden de kinderen tellen en nieuwe woorden. Hieronder
ziet u hoeveel kinderen er tussen twee pionnen passen. Hoeveel telt u er?

Tot de volgende nieuwsbrief.
Hartelijke groet,

Team van de Carrousel

