Nieuwsbrief Nr. 3 november 2019
Belangrijke data
Activiteit
Piramide ochtend “Herfst” voor de ouders van de peuters en kleuters
Team Crescendo staakt. De kinderen zijn vrij!
Nationaal Schoolontbijt
EU-schoolfruit
Bieb bezoek OBA groepen 6A en 6B
Taaltrip groep 7B
Voortgangsgesprekken
Piramide ochtend “Feest” voor de ouders van de peuters en kleuters
Vakanties, studiedagen en vrije dagen 2019-2020

Datum
5 november
6 november
8 november
12 nov. t/m 19 april
14 november
19 november
26 t/m 28 nov.
26 november
Zie schoolkalender

Staking woensdag 6 november
Om een duidelijk signaal aan de politiek af te geven staakt het team van Crescendo op 6
november. De kinderen zijn dan vrij!!
Nationaal schoolontbijt
Op vrijdag 8 november is het Nationale schoolontbijt. De kinderen krijgen niet alleen
een gezond ontbijt, ze leren ook alles over de gezonde start van de dag met allerlei
lesmateriaal.
EU-schoolfruit
Wij zijn weer ingeloot voor het EU-schoolfruit!!! Dat betekent dat alle kinderen van 12
november t/m 19 april drie keer per week fruit krijgen. De kinderen eten het fruit tijdens
de pauzes, u hoeft deze periode dus zelf geen fruit voor de ochtendpauze mee te geven.
Bieb bezoek OBA Bijlmerplein
Op donderdag 14 november om 9:15u – 10:15u gaat groep 6A van juf Denise naar de bieb. Het
thema is ‘Zoeken, Vinden, Kiezen’. Om 10:45u – 11:45u gaat groep 6B van juf Judith V.
Het doel is dat de kinderen leren om makkelijk en gericht informatie te zoeken. Zowel in de bibliotheek
als op internet.
Taaltrip
Dinsdag 19 november gaat groep 7B van juf Joan op Taaltrip naar de Rabobank op de Dam. Met de
Taaltrip leren de leerlingen moeilijke woorden die ze nodig hebben om de lessen wereldoriëntatie
goed te kunnen volgen. Taaltrip zorgt voor een grotere woordenschat en een bredere kennis van de
wereld: twee belangrijke voorspelers van begrijpend lezen.
Voortgangsgesprekken
Van 26 november tot en met 28 november hebben wij de voortgangsgesprekken ingepland. Houd u er
a.u.b. rekening mee. Het voortgangsgesprek gaat over de ontwikkeling van uw kind.
Brr koud
De koude dagen komen eraan. Zou u erop willen toezien dat de
kinderen warm aangekleed naar school toe komen?
Doorgeven van telefonische informatie
Het komt vaak voor dat ouders/verzorgers op een vrij laat moment naar school bellen met een
belangrijke boodschap. Dit heeft als consequentie dat de boodschap niet altijd aankomt. Graag dit
tijdig van tevoren doorgeven. Tussen 8.00u en 8.45u. kunt u de school bellen met een ziekmelding of
een doktersafspraak. Als u de school niet tijdig belt wordt u door de school gebeld en horen we graag
de reden van afwezigheid.

