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Corona maatregelen
Verjaardagen en trakteren. Leerlingen die jarig zijn mogen op schooltrakteren. We vragen u wel
om een een verpakte traktatie mee te geven aan uw kind.

Ouders brengen hun kind(eren) tot het hek. Alleen in zeer dringende gevallen kunnen we ouders in

de school uitnodigen. Wilt u een berichtje doorgeven aan de leerkracht, dan kan dit via de mail of
aan de collega die's morgens bij het hek staat.
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Donderdag 24 september: Dinoland
Donderdag 24 september gaan we naar Dinoland. Als begeleiders gaan alleen medewerkers en stagiaire
van school mee. Alleen volwassenen moeten in de bus een mondkapje dragen.
De leerlingen worden op de gewonetijd op schoolverwacht.'s Middags zijn we rond L5.30 uurterug bij
school. De leerlingen krijgen patat met een snack van school. Trek gemakkelijke kleding aan en let op het
weerbericht. We hebben er heel veel zin in om er samen een gezellige dag van te maken.

Himmelwike
Woensdag 23 september gaan we in het dorp, rond de school, op pad om rommel op te ruimen

We doen dit samen met de gemeente. Voor de leerlingen van groep 3,4,5 en 6,7,8

komt er een gastdocent vertellen over afval. Voor groep 3,4,5 komt er ookl L-
een theatergroep op school, het thema is nu ook weer: afval en milieu. ff /

Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek ¡s "EN TOEN".

Groepen 3,4,5 en 6,7,8 gaan l- oktober naar het Scheepvaartmuseum in Sneek. Wilt u rijden naar Sneek,

geef dit dan door aan de leerkrachten. Dit museum heeft een speciaal aanbod rond de Kinderboekenweek.

Tijdens de Kinderboekenweek staan boeken en voorlezen centraal. Je hebt geen tijdmachine nodig om

andere tijden te ontdekken. Je kunt werelden uit het verleden leren kennen door het lezen en voorlezen

van boekenl Het belangvan voorlezen is groot. Uit onderzoek komt voortdurend naarvoren dat kinderen

beter presteren op school als ze elke dag worden voorgelezen. Het is eigenlijk heel logisch: door voor te

lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden, het vergroot hun woordenschat én taalbegrip. Je

kunt je kind dus geen groter plezier doen dan hem of haar voor te lezen.
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