Nummer 4
Staking 6 november
Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor jullie steun
afgelopen woensdag. Het bekent
veel voor ons dat wij kunnen
rekenen op uw steun.

Jaargang 2019-2020. 7 November 2019
OUDERAVOND 13 NOVEMBER 19.30-20.45
Op 13 november organiseren wij een ouderavond. We hopen dat er veel
ouders komen want het belooft een leuke avond te worden.
We starten o, 19.30 met koffie en thee. Egbert de penningmeester van de OR
zal u vertellen hoe hij de financiën van de OR heeft beheert. Ook zullen de
inkomsten en uitgaven van het schoolreisje worden besproken.
Vanaf 20.00 uur gaat u zelf in de schoolbanken. U kunt zelf ervaren hoe er les
wordt gegeven op De Keerkring.
Juf Harmke verzorgt een les interactief voorlezen.
Zie hoe u de kinderen op jonge leeftijd kan interesseren in lezen. Het luisteren
en lezen van boeken zorgt voor een grote woordenschat en dát is belangrijk
voor al het leren.
Juf Babs verzorgt een les bewegend leren
Kinderen leren niet alleen door stil aan hun tafel te zitten en luisteren.
Kinderen leren door te bewegen. De beweging zorgt ervoor dat zij beter
kunnen onthouden
Juf Ingrid verzorgt een les rekenen
Zie hoe er in 2020 wordt gerekend. Misschien heeft u zelf wel vragen over
hoe u uw kind het beste kunt helpen.

Opening thema voeding

Tot ziens!
Data
4-11-2019
Start thema
Voeding
Informatieavonden groep 8
Voor de groep 8 leerlingen breekt een spannende tijd aan. In
november en januari zijn de opendagen van het voortgezet
onderwijs. Hieronder vast een kort overzicht;
14 november Zuyderzee Lyceum
(18.30 – 20.30 uur)
18 november
Aeres VMBO
(aanvang19.00 uur)
19 november: X-tuur
(18.45 uur)
20 november: Tienercollege
(aanvang19.30 uur)
21 november: Vakcollege
(19.00 uur)
25 november: Bonifatius mavo
(19.30 uur)
U kunt op de website van de scholen meer informatie hierover
vinden.

11-11-2019
Sint Maarten
13-11-2019
Ouderavond
18-11-2019
Studiedag
onderbouw alleen
groep 1-2 vrij!!!
29-11-2019
Keerkring show

De gezonde school
Vanaf 13-11-2019
Is er weer 3 x in de
week gratis fruit.
Het fruit wordt
geleverd op:
woe-do- en vrijdag
Op maandag en
dinsdag nemen de
kinderen zelf een
gezonde snack mee.

