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Woensdag 9 oktober 2019

Opvoedbioscoop in de Klabbe

Maandag 14 oktober 2019

Sportdag groep 5/6

Maandag 14 oktober 2019

Innovatiefestival groep 7/8

Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019

Herfstvakantie 2019

Dinsdag 5 november 2019

8.30-9.30u: Ouder-koffie-ochtend

Vrijdag 15 november 2019

Margedag – alle kinderen vrij!

Maandag 18 november 2019

Margedag – alle kinderen vrij!

Telefonische bereikbaarheid op vrijdag
Op vrijdag hebben we helaas geen ambulante
collega’s; alle collega’s starten om half 9 met hun les.
Als u uw kind ziek wilt melden of ons om wat voor
reden wilt bereiken, kunt u bellen tussen 8.10 en
8.25u. U kunt natuurlijk ook altijd even bij de
leerkracht binnen lopen. We rekenen op uw
medewerking!

Ouder-koffie-ochtend 5 november
Graag willen we u uitnodigen om op 5 november van
8.30-9.30uur met ons een kop koffie te komen drinken.
We willen u graag bijpraten waar we als school mee
bezig zijn en wat we ambiëren. We nemen u daar
graag in mee. Ook zal de MR zich voorstellen en hun
rol in de school belichten. We hopen op een grote
opkomst!

Kinderboekenweek 2019
Op woensdag 2 oktober hebben we de
kinderboekenweek geopend in dorpshuis ‘de Klabbe’.
Het thema van de kinderboekenweek is ‘reizen’. Bij ons
staat het verhaal van ‘Blitz!’ centraal. De kinderen
mogen in deze week een vervoersmiddel bedenken
voor het buitenaards wezentje ‘Blitz!’. ‘Blitz!’ wil
namelijk dat zijn vriend Tak terug kan naar de planeet
‘Bol 10’, waar Tak vandaan komt. Aan het einde van
de kinderboekenweek wordt er gekeken of het de
kinderen gelukt is een fantastisch vervoersmiddel te
bedenken.
Verder gaat we deze week de nadruk op
leesactiviteiten leggen. Daarom is er elke dag op een
onvoorspelbaar moment een bel te horen. De kinderen
mogen dan alles laten liggen waar ze mee bezig zijn,
om direct ergens te gaan lezen. Op deze manier
maken we er weer een bijzondere week van.

December is in aantocht!
Het is nog maar begin oktober, maar de OR is al druk
doende met het voorbereiden van de feesten in
december. U zult begrijpen dat daar kosten aan
verbonden zijn. Wilt u de vrijwillige ouderbijdrage van
€ 27,50 overmaken naar IBAN NL52 RABO 032 91
82 781 ten name van Ouderraad W.A.
Scholtenschool te Foxhol. Wilt u bij de betaling s.v.p.
de naam en groep van uw kind/kinderen vermelden?
Namens de feestcommissie: bedankt!
Gymnastiek en deo
Sommige kinderen hebben deodorant mee naar gym,
hierdoor worden er verschillende geuren in de
kleedkamer gespoten, wat als onprettig wordt ervaren.
Daarom hebben wij op school afgesproken dat er geen
spuit deodorant meegenomen mag worden, maar wel
een deodorant met een roller.
Groep 5/6 en de tafels
We zijn druk bezig met de tafels herhalen in de klas.
Zou u dit thuis ook weer willen oefenen?
Het gaat al heel goed in de groep. Laatst hebben we
u al verteld dat we beloningen gekozen hadden, maar
nu hebben we als groep al meer dan 1000 punten en
daarom hebben we nu een groepsbeloning gekozen.
Vrijdagmiddag gaan we samen iets leuks doen.
Natuurlijk zijn we ook druk met de Kinderboekenweek
bezig en verschillende vormen van lezen.

En zijn we aan het oefenen met een weektaak. Dat is
soms nog best moeilijk. Kiezen wat je gaat doen,
zorgen dat je alle spullen hebt, kan ik samenwerken of
doe ik het alleen. Maar ook dit gaat steeds beter.
Knap hoor!
Innovatiefestival groep 7/8
Op maandag 14 oktober is de aftrap van het
Innovatiefestival 2019.
Het programma van de dag bestaat uit twee delen,
een dagdeel gaan wij naar het Aletta Jacobs College
en een dagdeel gaan we op bezoek bij
Machinefabriek Börger.
We vertrekken om 9.00 uur bij school naar het Aletta
Jacobs College en de dag is om 13.45 afgelopen.
De leerlingen mogen dan om 13.45 naar huis toe
gaan, mocht dit problemen opleveren, kunt u zich
melden bij meester Paul, die zorgt dan voor opvang tot
15.15.
Wie kan er rijden en wil er mee als begeleiding?
Opgeven kan bij Meester
Paul of
via
paul@wascholtenschool.nl

de onderbouwafdeling. Tijdens de voorlichting aan de
ouders zijn de leerlingen van harte welkom om kennis
te maken met onze school door middel van
kennismakingslesjes.
Tijdens deze lesjes maken de leerlingen kennis met (een
deel van) onze docenten, onze deelschool (inrichting en
lokalen) en met de manier van lesgeven.
•
Dinsdag 5 november om 19.00 uur: Deelschool
mavo (met dakpanklas m/h)
•
Donderdag 7 november om 19.00 uur:
Deelschool vmbo onderbouw (met dakpanklas b/k en
k/m)
•
Dinsdag 12 november om 19.00 uur:
Deelschool havo, atheneum, gymnasium (met
dakpanklas h/v)
•
Dinsdag 10 december om 19.00 uur:
Deelschool
praktijkonderwijs
(Locatie
Van
Heemskerckstraat)
Opvoedbioscoop - u komt toch ook?
Gratis toegang…

Tentoonstelling
In onze gemeenschapsruimte hangen rekken waarop
altijd werk van kinderen hangt.
Dit jaar mochten de kleuters als eerste groep de
rekken vullen. In de klas hebben we iets speciaals
gemaakt. Op een morgen hadden we alle kinderen
van de school uitgenodigd om naar de presentatie van
onze kunstwerken te kijken. De kleuters gingen
uitleggen aan alle kinderen hoe ze het werk maakten
en wat voor materialen ze gebruikt hebben. Dat deden
ze heel knap en duidelijk. Daarna werden de
schilderijen onthuld.
Ze hangen nog steeds in de hal, dus iedereen kan ze
nog bekijken.
Voorlichtingsavond Aletta Jacobs College
Tijdens deze avonden op onze hoofdlocatie (Laan vd
Sport 4) beginnen we met een korte presentatie voor
ouders over de opbouw van onze school. Vervolgens
gaan de ouders gericht met onze collega’s mee naar

(zie programma op volgende bladzijde)

