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Beste ouders/verzorgers,
De weken vliegen voorbij. Het is alweer bijna herfstvakantie! Maandag is de eerste vrije dag. Wij
wensen jullie een heel fijne vakantie en zien jullie maandag 30 oktober weer terug.
Studiedag 7 november
De kinderen zijn op dinsdag 7 november vrij, omdat de leerkrachten een studiedag hebben. Er is
geen opvang mogelijk.
Rapporten en oudergesprekken
Afgelopen jaren hebben de kinderen ieder schooljaar drie rapporten gekregen. Vanaf dit jaar zijn
dat er twee, maar er volgen wel drie gesprekken: één voortgangsgesprek en twee rapporten met
een daarbij behorend rapportgesprek.
Op dinsdag 14 november heeft iedere ouder een gesprek om samen de voortgang van uw
zoon/dochter te bespreken, dinsdag 27 maart en dinsdag 10 juli zijn de rapportgesprekken.
Kinderboekenweek
Wat was het een griezelige en angstaanjagende Kinderboekenweek!
We hebben genoten van alle spannende verhalen, griezelige outfits en
enge boeken. In alle klassen is voorgelezen door papa’s, mama’s en
bovenbouw kinderen. De opening hebben we gevierd met ouders en
kinderen in de aula, waar volop werd gedanst en gezongen. Er zijn
griezelige lessen geweest en er zijn enge verhalen geschreven.
Vrijdag de 13e was de afsluiting en een ongeluksdag.. De verhalen
lagen nog in een bus en zijn heel Amsterdam door gereden (en misschien ook wel gelezen….).
Gelukkig liep het goed af en zijn de verhalen terug getoverd door de heks. De winnaars van de
hele school zijn: Aisyah, Sara & Roosita uit 7A! Zij schreven een mega spannend verhaal over een
meisje dat hier misschien wel op school rond loopt. De afsluiting was één groot succes. Er werden
enge gedichten en verhalen voorgelezen, er werd gedanst, gezongen, gerapt, er waren
toneelstukjes en er was een griezel ABC. Kortom, iedereen heeft zijn best gedaan om er een
gruwelijk enge Kinderboekenweek van te maken!
De klassenwinnaars: 5A Oubayd, 5B Selin, 6A Kenza, 6B Emre, 7A Aisyah, Sara en Roosita,
7B Maryam, 7C Meryem, Oumaima en Lina, 8A Mountasir en 8B Dilara. Gefeliciteerd allemaal!
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Taalzee en Rekentuin
Groep 7A van meester Jaimy heeft een prijs gewonnen bij
Taalzee en Rekentuin! De kinderen hebben zo hard gewerkt dat
de mensen van de website langs kwamen met een heerlijke
taart. Goed gedaan en gefeliciteerd!

Sponsorloop vrijdag 10 november
Onze school is vreedzaam voor elkaar en voor de buurt, maar wij willen ook vreedzaam voor de
hele wereld zijn. Daarom gaan wij geld inzamelen voor het eiland Sint Maarten. Sint Maarten is
getroffen door orkaan Irma en de bewoners hebben geen huizen, winkels en scholen meer! Graag
willen wij het eiland helpen door geld in te zamelen door middel van een sponsorloop zodat de
kinderen weer naar school kunnen. De kinderen krijgen nog te horen welke klassen hieraan mee
gaan doen.
Tandarts
De schooltandarts is er weer! De tandarts(Yvonne) en haar assistente(Monique) zitten tussen de
logopedie ruimte en de gymzaal in. Ze zijn er waarschijnlijk tot eind november. Als jullie vragen
hebben, kom gerust langs.
Schooltijden Voorschool
De schooltijden van de Voorschool gaan vanaf 1 januari 2018 veranderen. De kinderen blijven in
de bestaande groepen alleen de tijden gaan veranderen. Zo zijn de tijden voor de maandag van
08.00 tot 12.00 uur en 12.30 tot 16.30 uur. De overige dagen zijn de tijden: 08.30 tot 14.00 uur.
Gezond trakteren
Er wordt steeds meer en meer door de kinderen gezond getrakteerd.
Hartstikke goed! Hierbij een paar voorbeelden:

De schoolvakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag
Maandag 23 oktober 2017
Maandag 25 december 2017
Maandag 26 februari 2018
Vrijdag 30 maart 2018
Vrijdag 27 april 2018
Maandag 21 mei 2018
Vrijdag 20 juli 2018

Laatste dag
Vrijdag 27 oktober 2017
Vrijdag 5 januari 2018
Vrijdag 2 maart 2018
Maandag 2 april 2018
Vrijdag 11 mei 2018
Vrijdag 31 augustus 2018

Studiedagen schoolteam. Op deze dagen zijn de kinderen vrij en is er geen opvang mogelijk.
- Dinsdag 7 november 2017, maandag 5 maart 2018, maandag 25 juni én dinsdag 26 juni 2018
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