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Belangrijke datum
-

09 oktober: Start kinderboekenweek. De kinderen mogen verkleed op school
komen in stijl van het thema van de kinderboekenweek: Griezelen.
10 oktober: informatie avond groep 8: 19.30 uur
16 oktober: Kledingactie Bag2School
17 oktober: Podiummoment groep 7-8 en boekenruilbeurs
23 oktober – 29 oktober: herfstvakantie
30 oktober: studiedag: kinderen zijn vrij

Kalender
Alle gezinnen hebben een obs De Kraaienboom kalender gekregen. De vakanties
hierin bleken wat onduidelijk te zijn weergeven. De weekenden, studiedagen en
vakanties zijn blauw gearceerd.
Nog een keer de vakanties en studiedagen van 2017 – 2018
Herfstvakantie
23 oktober t/m 29 oktober 2017
Studiedag
30 oktober 2017
Kerstvakantie
23 december t/m 7 januari 2018
Studiedag
16 februari 2018
Voorjaarsvakantie
26 februari t/m 4 maart 2018
Goede vrijdag
30 maart 2018
Tweede Paasdag
02 april 2018
Studiedag
03 april 2018
Koningsdag
27 april 2018
Meivakantie
30 april t/m 13 mei 2018
Tweede Pinksterdag
21 mei 2018
Kermis
1,2 en 3 juni 2018
Studiedag
27 juni 2018
Zomervakantie
21 juli t/m 2 september 2018

Juf Joke
Met Joke gaat het goed. Ze herstelt goed, maar ze moet het lesgeven langzaam
opbouwen. Ze zal op woensdag en vrijdag samen met Evelien groep 3/4 draaien.

Open Huis
Bedankt voor uw komst op het Open Huis! We hopen dat uw zoon/dochter uw alles
heeft kunnen laten zien of vertellen. Wij hebben genoten van de stralende en trotse
gezichten van de kinderen. Prachtig om te zien hoe veel van de kinderen deze rol
serieus op zich hebben genomen. Dit is een stap in de richting van eigenaarschap.
Kinderen eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces waar zij zelf verantwoordelijk
voor zijn. Hier hoort u in de komende informatiebrieven meer over.

Kinderboekenweek

Maandag 9 oktober is voor ons de start van de Kinderboekenweek en deze 2 weken
voor de herfstvakantie zal in het teken staan van de Kinderboekenweek met als
thema: Griezelen: Gruwelijk eng. De kinderen mogen deze dag verkleed op school
komen. Na de eerste pauze gaan de juffen op het podium de Kinderboekenweek
officieel openen.
Vanaf dinsdag 10 oktober staat de boekenkraam in de gemeenschapsruimte. Net als
eerdere jaren zullen er weer boeken van de Readshop Wognum op de tafels zijn.
Ouders, opa’s en oma’s kunnen de boeken bestellen met de bestellijsten die daar
klaar liggen. De boeken kunnen opgehaald worden in de Readshop in Wognum.
Van de boeken die besteld en daadwerkelijk opgehaald zijn, krijgen wij als school
10% korting om aan nieuwe boeken te besteden. Dus hoe meer ouders, opa’s en
oma’s er boeken bestellen, hoe meer boeken wij kunnen aanschaffen voor de
bibliotheek!!
Op dinsdag 10 oktober, woensdag 11 oktober en donderdag 12 oktober gaan alle
kinderen tutorlezen. We lezen van
08.30 tot 08.50 uur. Er is verdeling
gemaakt waarbij jongeren aan
oudere kinderen zijn gekoppeld.
Een aantal kinderen van groep 8
leert in iedere groep het dansje van
Kinderen voor Kinderen tijdens de
gymles.

Boekenruilbeurs op dinsdag 17 oktober.
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 nemen een boek mee van
thuis die ze mogen ruilen met een ander kind. De kinderen
van groep 1/2 krijgen een tijdschrift/ boekje van juf. Zij
nemen geen eigen boekje mee van thuis. Ze mogen deze
ruilen met de kinderen uit de klas of ze houden het boekje
zelf. Bij de kleuters zal een rollenspel zijn met wat houdt ruilen in. Wil je dat? Wat
betekent het precies? Door het uit te spelen, wordt het betekenisvol.
In de klas bespreken we wat ruilen inhoudt. Je ruilt iets en dat betekent dat de ander
het boek van jou mag houden. Je neemt dus niet je mooiste lievelingsboek mee. Het
is om te ruilen, zodat een ander kind weer een ander boek heeft om in te lezen. Wij
vragen aan u als ouder om samen met uw kind te bekijken welke boek(en) uw kind
op school mag ruilen. Dus: niet je nieuwste boek!!!
Kinderen die dit willen mogen een kleedje meenemen en kunnen zich met hun boek
op een kleedje installeren. De andere kinderen blijven in de klas. We gaan eerst bij
elkaar kijken, wat is er allemaal voor leuks en daarna gaat de boekenruilbeurs
starten. De leerkrachten en oudere kinderen kijken of het ruilen eerlijk gaat.
Een belangrijke regel: zit er geen ander boek voor je bij, dan houd je je eigen boek!
Niks moet!
Heeft u hier vragen over, stel ze gerust aan de leerkracht.

Bericht van het luizenteam
Na de zomervakantie zijn we weer van start gegaan met het
controleren van luizen bij de kinderen.
Helaas in een paar groepen toch weer luizen gevonden. Wanneer het
uw kind betreft of de groep van uw kind betreft, is het verstandig om
lange haren in een staart of in een vlecht te laten dragen. Om zo
verdere besmetting te verkleinen.
Ook valt het ons op, dat sommige kinderen hun haren niet goed verzorgen en
kammen.
Dit zijn voornamelijk de wat oudere kinderen, die de verzorging van hun haren zelf
doen.
Het zou fijn zijn, als ook de ouders hier alert op willen zijn.
Want….. schone doorkambare haren, werken voor ons het prettigst.
Na elke vakantie controleren we op de eerste maandag de kinderen op luis.
(met uitzondering van de zomervakantie, die controle is op een andere dag)
Mocht u graag willen helpen met de luizencontrole op de maandagochtend na elke
vakantie?
Geef u dan op bij het luizenteam. Want vele handen maken licht werk.

Nog enkele tips als uw kind luis heeft:
- Dagelijks 2x kammen met een luizen/netenkam gedurende 14 dagen!!
- Aangevuld met een antihoofdluismiddel
- Bij lange haren: doe een staart of een vlecht in bij uw kind
Bij vragen kan u altijd terecht bij mij (Judith Vlaar), het luizenteam, Cindy of u kan de
site van het RIVM raadplegen.

Staking
Gisteren zijn we met 88 medewerkers van stichting Allure vertrokken met een
dubbeldekker naar Den Haag. Er waren 60 000 onderwijsmensen aanwezig. Heel
indrukwekkend! We hebben met z’n allen een statement gemaakt voor een eerlijk
salaris en een verlaging van de werkdruk. We hebben onze stem laten horen in Den
Haag!!! Nu afwachten wat de regering hiermee gaat doen.

