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Beste ouders,
Komende maandag zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag.
Er staan verschillende onderwerpen op het programma. Zo zullen we met het team onze eerste
ervaringen delen en afspraken maken over de Kanjertraining. Ook gaan we ons verdiepen in
verschillende mogelijkheden van ICT. Wat kunnen we nog inzetten tijdens onze lessen. Welke
vaardigheden zijn daarvoor nodig, zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen.
Groep 8 is op dit moment op schoolkamp. Ze hebben er prachtig weer op en vermaken zich
uitstekend! Het is de eerste keer dat we het schoolkamp aan het begin van het schooljaar
organiseren. We evalueren na afloop en besluiten later, op welk moment we volgend jaar het
schoolkamp plannen.
Tot slot: er zijn een aantal kinderen met hoofdluis op school. Wilt u uw kind écht goed
controleren? Hopelijk zijn we dan snel weer luis-vrij!
Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt

Franciscusfeestje
Op woensdag 10-10 om 11.45 is het Franciscusfeestje voor groep 3/4 en groep 4/5

Kinderboekenweek
Beste ouders, opa`s, oma`s, tantes, ooms of andere geïnteresseerde,
Zoals misschien sommige van jullie al wel gehoord hebben start volgende week woensdag 3
oktober de Kinderboekenweek! Hier willen we graag weer aandacht aan besteden binnen de
school. Het thema van dit jaar is `vriendschap`.
Natuurlijk besteden we het hele jaar door
aandacht aan lezen in de klas, maar deze week
is toch iets speciaals en wordt hier landelijk
aandacht aan besteed. Daar hebben we jullie
hulp bij nodig. Bij iedere klas hangt vanaf
morgen een lijst waarop je in kunt schrijven om
voor te komen lezen. Natuurlijk zijn wij ook blij
en vinden we het leuk wanneer opa`s, oma`s of
andere belangstellende zich hiervoor
inschrijven. De juf heeft een voorleesboek
waaruit voorgelezen mag worden. Dit zal te
maken hebben met het thema.
We hopen op veel aanmeldingen om voor te
komen lezen!
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Hoi-3 komt uit

studiedag let op: de kinderen zijn dan vrij

Auos uit groep 3-4 jarig
Jim uit groep 7-8 jarig

30-09
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Juul v T uit groep 6-7 jarig
Start Kinderboekenweek
Hoi-4 komt uit

Ingezonden berichten:

Beste ouder/verzorger,
Binnenkort vinden er weer

ouderavonden plaats, georganiseerd door de Haarense

basisscholen, de kinderdagverblijven en de gemeente. U bent van harte uitgenodigd om daar bij
aanwezig te zijn.

Haaren bent u welkom op maandag 17 september a.s. in De
Sprankel. InHelvoirt vindt de ouderavond plaats op donderdag 27
september in hetHelvoirThuis.
In

Inloop vanaf 19.45 uur;
Aanvang 20.00 uur.

programma bestaat uit een korte terug blik op eerste ouderavond van juni 2018. Daarna
neemtkindertolk Paula God je mee achter de schermen van het gedrag van een kind:
stel dat jouw kind een spiegel voor je is. Durf jij er dan in te kijken? Het wordt een
interactieve avondwaarin je kunt kijken wat jouw kind over jouw leven te vertellen
heeft. Door het vertalen van designalen/gedrag via de methode ‘Fluisterkind’.
Het

Interesse? Geef je op via secretariaat@haaren.nl. Graag de volgende gegevens opgeven:
1. Naam;
2. Welke avond je wilt bezoeken (datum en thema opgeven, want er worden op dezelfde
avonden ook andere bijeenkomsten georganiseerd);
3. E-mailadres.

p.s.
Zijn er onderwerpen, die je graag op een ouderavond zou willen bespreken? Laat het ons weten! Het
netwerk van kinderdagverblijven, basisscholen en gemeente wil met enige regelmaat ouderavonden
organiseren, waar ouders op laagdrempelige wijze met elkaar opvoedingsvragen kunnen bespreken.
Jouw idee en/of onderwerp kan daarbij een welkome aanvulling zijn.

