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Agenda
26 sept
3 okt
4 okt
7 okt
14 okt
18 okt
21 okt
29 okt

Uitstapje naar de Kievit groepen 3 t/m 6
Schoolfotograaf OL
Schoolfotograaf UIL
Kamp groep 7/8 locatie Gouden Uillaan
Kamp groep 7/8 locatie Oudelandselaan
Studiedag, leerlingen zijn vrij
Herfstvakantie
Herfstgesprekken

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020. Alle klassen zijn goed begonnen en
de gouden weken zijn volop bezig. In deze weken ligt de nadruk op het groepsproces.
Ook zijn we vanaf groep 5 gestart met de nieuwe methodes voor begrijpend lezen; Leeslink en vanaf
groep 4 onze nieuwe methode voor technisch lezen; Karakter.
Het leerteam taal/lezen is nu druk bezig met de voorbereiding voor de Kinderboekenweek. Alle
groepen oefenen het dansje van Kinderen voor Kinderen. Voor de enthousiaste ouders onder jullie
hierbij de link om ook thuis te oefenen: https://basisonderwijs.online/reis-mee-kinderen-voorkinderen-kinderboekenweek-2019.html
Achter de schermen zijn de plannen voor een nieuwe inrichting van de gangen klaar en gaan we de
komende periode kijken hoe we dit stapsgewijs kunnen invoeren. Wij zijn erg tevreden over de
plannen en erg benieuwd naar het uiteindelijke resultaat!
De directie

Nieuws vanuit het team
Het blijft nog even spannend, want Juf Janet is nog niet bevallen van haar eerste kindje. Hopelijk
duurt het niet lang meer, want wij zijn erg nieuwsgierig naar de kleine van juf Janet en meester
Ferry!
Daarnaast hebben we een leuk nieuwtje, want juf Renske is in verwachting van haar vierde kindje!
Wij wensen haar een voorspoedige zwangerschap!

Mad Science lessen
Na een leuke en enthousiaste science les op school zijn na schooltijd de lessen van Mad Science
gestart. Als school profiteren wij ook van deze lessen, want naast de leuke introductieles ontvangen
wij ook vouchers die we kunnen inzetten voor een techniekles op school.

Gemeente Lansingerland: Week van de opvoeding

Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms ook best lastig. Daarom is er de
landelijke Week van de Opvoeding. Maandag 7 oktober tot en met zondag 13 oktober staat in het
teken van opvoeden en ouderschap. Ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden
staan er niet alleen voor. De landelijke Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling
tussen ouders, mede-opvoeders en professionals.

Ook in Lansingerland organiseren we een aantal interessante en leuke activiteiten. Een interactief
scheidingstheater, lezingen van bekende opvoeddeskundigen, een workshop van de Club voor de
Relaxte Moeders, een ouderavond over verleidingen in de pubertijd… Zijn dit onderwerpen die u
aanspreken? Kom dan naar de diverse activiteiten die worden georganiseerd tijdens de Week van de
Opvoeding van 7 tot en met 13 oktober 2019! In het kader van het thema ‘durf te vragen!’ vinden er
overal in de gemeente boeiende lezingen, workshops en voorstellingen plaats over zaken die voor
gezinnen herkenbaar zullen zijn. Kijk voor het complete aanbod op
www.lansingerland.nl/weekvandeopvoeding en meldt u snel aan! En wacht niet te lang, want
vol=vol!

Kinderkleding- en speelgoedbeurs de Speelhut
Zaterdag 28 september 2019 vindt van 9:00 tot 12:00 uur de kinderkleding- en
speelgoedbeurs plaats in de Prins Johan Frisoschool locatie Oudelandselaan 147 te Berkel en
Rodenrijs.
Kinderkleding in maat 80 t/m 176, speelgoed maar ook winterjassen, skikleding en
sportkleding wordt verkocht namens de aanbieders, hierdoor ontstaat een grote
verscheidenheid aan artikelen en blijft het een verrassing wat je tegenkomt! Van de
opbrengst gaat 70% terug naar de aanbieder, 30% naar Speelotheek de Speelhut, die hiervan
weer nieuw spelmateriaal kan schaffen voor de uitleen.

Meer informatie over deze beurs of informatie over speelotheek de Speelhut neem kijkje
op: www.speelhut.nl

