Agenda oktober

Jarig deze maand oktober

03 oktober
03 oktober
03 oktober

04 oktober

08 oktober
11 oktober
12 oktober
17 oktober
17 oktober
18 oktober
18 oktober
22 t/m 26
oktober
31 oktober
01 november
02 november

Juf Sandra is jarig!
Opening Kinderboekenweek
schoolvoetbaltoernooi voor de
jongens bij KHC.
Groep 1/2a+b gaan naar de
Stadsgehoorzaal.
Groepenshow groep 1/2a.
Kleuters zijn vrij!
Kinderboekenmarkt in de
Engelenbak 12.00u - 13.00u.
Juf Atke is jarig! Groep 8 viert de
verjaardag van juf Atke
Groep 1/2a+b krijgen een
workshop trommelen van
Quintus op school.
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Groep 6 viert de verjaardag van
juf Sandra.
Studiedag voor het team:
alle kinderen zijn vandaag vrij!
Filmavond en Hotel
Engelenberg.

Tijs de Jong en Miqér van
Leeuwen
Liza Schootstra
Shadi Alnabelsi
Lola Raciti en Femke van
Vliet
Bodil Kikkert
Tobias Hendriks
Jesse Bottenberg
Doeke Huizinga
Sophie Kroon
Arnaud Meijer

05 oktober
06 oktober
09 oktober
17 oktober
21 oktober
22 oktober
25 oktober
26 oktober
30 oktober
Daltonregels
Groep 1/2:
Week 40
Week 41
Week 42
Week 44

Heeft een ander soms verdriet, help
hem dan als je ‘t ziet.
Met lachen is niets mis, zolang het
maar niet om een ander is.
Rennen doe je op het plein. Binnen
moet je rustig zijn.
Als ik zeg “Stop!”, houd je op.

Groep 3 t/m 8:
Week 40+41
Week 42+44

Laat je niet hard horen, anders kun je
een ander storen.
Heb je de dagtaak gedaan, dan kun
je met je taakbrief verder gaan.

Jeugdfonds sport en cultuur
We willen u graag informeren over een aantal nieuwe kindregelingen in de gemeente Kampen.
Vanaf nu kunnen inwoners van Kampen zich melden voor een aantal nieuwe kindregelingen. Specifiek gaat het dan
om:
Een computerregeling voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar.
Een regeling om kosten van een schoolreisje of verenigingskamp te vergoeden.
Een eenmalige vergoeding voor de overgang van de basisschool naar de middelbare school.
Naast deze regelingen bestaan de andere regelingen ook nog steeds (meedoenbon, Jeugdfonds Sport & Cultuur,
zwemfonds). De formulieren zijn bij de balie van de gemeente Kampen te krijgen. Heeft u nog vragen over deze nieuwe
regelingen of de werkwijze, neem gerust contact op met Saskia.
Filmavond en Hotel Engelenberg  (save the date!)
Volgende maand op vrijdag 02 november is het weer zover: Filmavond en Hotel Engelenberg.
Voor wie: Alle kinderen van groep 1 t/m 8. Buurkinderen en vrienden zijn ook van harte welkom!
Wanneer: 02 november 2018, van 18.30 uur tot ongeveer 20.00 uur (groep 1 t/m 3) en van 19.30u tot ca
21.00u (groep 4 t/m 8)
Wat: In elke klas wordt een film gedraaid. Tijdens deze film wordt er een hapje en een drankje geserveerd. Na de
film verandert voor groep 6 t/m 8 onze school in HOTEL ENGELENBERG *****.
Wat moet je dan meenemen? Een luchtbed, een slaapzak, een kussen, je knuffel en een tandenborstel.
De volgende dag (03 november) zal het hotel om 9.00 uur sluiten. Alle gasten dienen tussen 8.00 uur en 9.00 uur
uitgecheckt te zijn.
* We maken een slaapkamerindeling na opgave. Jongens en meisjes slapen apart.
* Een overnachting in HOTEL ENGELENBERG ***** is inclusief uitgebreid ontbijtbuffet.
* Daarnaast beschikken wij over een wekservice en animatieteam.
De kinderen kunnen zich opgeven bij de leerkracht. Vergeet niet om het antwoordstrookje en geld mee te nemen.
Kinderboekenweek 2018: "Kom er bij!¨
Op 3 oktober start de jaarlijkse kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: vriendschap. We openen de week met een
spectaculaire minivoorstelling van de theatergroep Drama Strada. Zij zullen elke klas verrassen met een bezoek.
Uiteraard wordt er in deze weken veel aandacht besteed aan boeken, lezen en voorlezen. Ook gaan we
samenwerken met Myosotis. Het leuke is dat we de rollen nu eens omdraaien. Een groep kinderen gaat daar
voorlezen aan de ouderen. Verder houden we op woensdag 17 oktober een kinderboekenmarkt in de Engelenbak.
We verkopen dan onze afgeschreven, maar nog goede lees- en prentenboeken voor een spotprijsje. Van 12.15 - tot
13.00 uur bent u van harte welkom om met uw kind(eren) lekker te snuffelen tussen alle boeken. Er zit vast wel iets
leuks bij voor uw kind! Met de opbrengst van deze kinderboekenmarkt willen wij weer nieuwe, actuele boeken
aanschaffen. Donderdagmiddag 18 oktober sluiten wij de kinderboekenweek af. Met alle groepen samen zullen we
zingen en dansen op het lied "Kom erbij" van Kinderen voor Kinderen. We wensen alle kinderen, leerkrachten en
ouderen veel leesplezier tijdens deze weken.

Werkgroepen
Wat fijn dat er zoveel behulpzame en enthousiaste ouders zijn die plaats willen nemen in een
werkgroep/commissie om de activiteiten en feesten op school te organiseren. De werkgroepen zijn inmiddels
samengesteld en compleet. Saskia zal contact opnemen met de ouders die plaatsnemen in een
werkgroep/commissie en welke leerkrachten eindverantwoordelijk zijn voor het feest.
Namens alle kinderen en leerkrachten, alvast bedankt voor jullie inzet!

