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Beste ouders, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor

Bijna

Aan het eind van de komende week is het vakantie.
Herfstvakantie. Dat betekent dat we in de komende week ook de Kinderboekenweek afsluiten. Er is
gelezen en geschreven en gewerkt rond het thema. Maar… we sluiten de Kinderboekenweek niet af zoals
we dat gewend waren. En dus niet zoals dat in de PWAgenda staat: met een afsluitavond op donderdag
14 oktober. Die gaat niet door.
We gaan wel proberen om in het voorjaar een tweedehands boekenmarkt te organiseren waar uitgelezen
boeken een nieuwe eigenaar vinden.

7b gaat dóór

In de eerste weken van dit schooljaar hebben meester Justin en juf Tessa groep 7b ‘bemand’.
De terugkeer van juf Sylvia laat helaas nog even op zich wachten en na de herfstvakantie zal juf Tessa
haar taken als intern begeleider oppakken.
Om voor stabiliteit te zorgen, krijgt groep 7b daarom zeker tot de kerstvakantie de volgende leerkrachten:
Meester Justin blijft op donderdag en vrijdag de leerkracht van 7b en juf Sabine komt op maandag,
dinsdag en woensdag in de groep. Juf Sabine kent de groep goed als vakdocent Engels en van de
woensdagen, twee jaar geleden in groep 5.
Voor de andere groepen zal het rooster van de Engelse lessen dan ook aangepast worden. Voor locatie
Donge wordt donderdag de Engels-dag en voor locatie Goudmos de vrijdag. Want ook daar geldt: the
show must go on!

Ook in 8

In de vorige weken werden vertelgesprekken gevoerd in de groepen 1 t/m 7. In de twee weken voor de
vakantie zijn ook de groepen 8 aan de beurt voor een gesprek. Wel met een extraatje. In deze gesprekken
wordt ook het voorlopig schooladvies nog eens besproken.

Pubers zijn leuk!
U krabt zich achter de oren als u de kop boven dit stukje leest?
Dan organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een gratis webinar voor u!
Heeft u thuis een (aanstaande) puber tussen de 10- en 16 jaar en vindt u het leuk om eens helemaal in de
wereld van een puber te duiken? Opvoedkundige en kinderpsycholoog Tischa
Neve neemt u mee. Wat schuilt er achter het dwarse en stoere gedrag van een
puber? Wat maakt de puberteit voor een kind zo lastig en vooral: hoe ga je daar
als ouder nou mee om?
Hoe kan je de lol weer inzien van die worstelende puber?
Het webinar wordt gehouden op dinsdag 9 november van 20.00 uur tot 21.00
uur.
Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl of via deze link.

Gefeliciteerd!
In deze week feliciteren we op 10 oktober Lena (gr.1/2a); op 11 oktober Shiyam (gr.5b); op 12 oktober Ava
(gr.3b) en op 15 oktober Malcolm (gr.1/2d).

We wensen iedereen een heel fijn weekend!
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