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Uitnodiging voor alle ouders van de Keerkring
Op 2 oktober was de introductieavond voor ouders m.b.t. De
Vreedzame School. Helaas waren veel ouders verhinderd.
Samen met de ouders die er waren, vonden we het toch
belangrijk om iedereen te informeren. De Vreedzame School
aanpak werkt namelijk echt het beste als iedereen op de
hoogte is. Daarom ontvangt u binnenkort nóg een
uitnodiging zodat zoveel mogelijk ouders op de hoogte zijn. Dit keer zal de
introductie op een ochtend plaatst vinden. U hoort zo snel mogelijk van ons op
welke dag/ datum dit zal zijn.
Penningmeester
Op 17 oktober vindt de kascontrole van de ouderraad plaats.
De kascontrolecommissie bestaat uit een leerkracht en een
ouder van school. Na deze controle zal de kas van de OR
worden overgedragen naar Dhr. Egbert de Vos. Hij neemt het
penningmeesterschap van de OR over van Marieke van den
Berg die ons vele jaren met deze taak heeft bijgestaan. Egbert
is voorgesteld op de oudervergadering van 2 oktober en de
OR heeft in een OR vergadering goedkeuring gegeven aan de
wissel van penningmeesterschap.
Kinderboekenweek
Juf Wendy heeft een hele toffe prijs gewonnen.
Zij mocht voor 150 euro boeken uitzoeken bij
boekhandel Marsman! Wij zijn heel blij met deze prijs.
Dat zijn weer heel veel leeskilometers!!
In de Flevomeer bibliotheek zijn heel veel leuke
activiteiten de komende week. Het is leuk om daar eens
op bezoek te gaan met uw kind(eren). Vergeet de
bibliotheekpas niet! Lenen is gratis voor kinderen van de
basisschool leeftijd.
Ook dit jaar is er weer een leuk lied gemaakt mét dansles. Kijk op
https://kvk.bnnvara.nl/video/kom-erbij-dansles voor de dansles. Je vind daar
ook de video en zangles.
Studiedagen
19 oktober staat een studiemiddag gepland. Helaas is deze per abuis niet in de
jaarkalender opgenomen. Kunt u er rekening mee houden dat de kinderen
vrijdagmiddag 19 oktober vrij zijn?
29 oktober is ook een studiedag. Die dag staat wél in de jaarkalender. De
kinderen zijn die dag de hele dag vrij. De leerkrachten gaan die dag zelf in de

schoolbanken om alles te leren over De Vreedzame School. Zij bereiden zich
voor op blok 1 en 2.
Taalzee & Huiswerk
Regelmatig vragen ouders om oefeningen voor taal. Wij hebben dit schooljaar
de software van Taalzee aangeschaft. Taalzee past zich
steeds aan, aan het niveau van uw kind waardoor uw
kind altijd de juiste oefening doet. Binnenkort
ontvangt u een brief over het gebruik van Taalzee. Alle
leerlingen van groep 3 t/m 8 worden verplicht om thuis
minimaal 2 oefeningen per dag te maken (10) per week.
De leerkracht kan monitoren of dit ook gebeurt en eventueel het niveau
aanpassen. Wilt u helpen uw kind dit huiswerk te maken? Neem vast een kijkje
op: https://www.taalzee.nl/.
Juf Simone
Juf Simone is er al een weekje niet. Zij heeft een auto-ongeluk gehad. Hoewel
haar auto total loss is heeft zij zelf alleen blauwe plekken en is erg stijf. De dokter
heeft haar zeker twee weken rust voorgeschreven daarna zien we verder. Deze
week is er gelukkig vervanging beschikbaar. Gijselien Grosman en Lian v.d.
Heuvel zijn op dinsdag en woensdag in de Raketten. Juf Suzanne is er natuurlijk
de overige dagen. Wij wensen Simone een voorspoedig herstel toe.
Agenda:
3 t/m 14 oktober

10 oktober

12 oktober
17 oktober

18 oktober
19 Studiemiddag
Kinderen middag vrij
20 t/m 28 oktober
29 oktober
Kinderen hele dag vrij

Kinderboekenweek.
Diverse activiteiten
Thema dit jaar:
“Kom erbij!”
Wethouder komt
voorlezen bij groep 2-3
en 4
Finale voorleeswedstrijd
Kascontrole commissie,
overdracht
penningmeesterschap.
Thema einde
Nederland.
Deze middag staat
helaas niet in de
jaarkalender
Herfstvakantie 2018
Kinderen extra dag vrij.
De leerkrachten gaan
in de studiebanken
t.b.v. de Vreedzame
School.

Voor informatie bekijk ook onze website: www.obsdekeerkring.nl of abonneer je op onze
facebook site: https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Education/De-KeerkringEmmeloord-355429247997237/
Groeten van het team van OBS De Keerkring

