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Agenda
27 september 2019
6 november
11 november
15 november
18 november
21 en 26 november
5 december

:
:
:
:
:
:
:

Schoolreis Boomhut
studiedag personeel
start inschrijven voor spreekavonden
rapportfolio’s mee naar huis
surpriseavond onderbouw en middenbouw
spreekavonden rapportfolio’s
Sinterklaas

Weekbericht van het Team
Klasbord en t Hoge Woord
Alle groepen zijn na de herfstvakantie begonnen met Klasbord. Dat is voortaan hét communicatiemiddel, waarin u alles
over de groep van uw kind op uw mobiele telefoon kunt lezen. Het Hoge Woord zal nog 1 keer per maand verschijnen, in
de laatste week van elke maand. Daarin leest u algemene dingen van school en informatie van Kiddo’s: de
peuteropvang en BSO in ons gebouw. Met Klasbord én het Hoge Woord hopen we u nog beter en op maat te
informeren.
6 november
Op woensdag 6 november staakt het onderwijs voor betere salarissen en minder werkdruk. Als schoolteam
ondersteunen we de eisen van de onderwijsvakbonden. Hopelijk staat u als ouders achter ons in de strijd voor meer
erkenning van ons beroep en beter onderwijs voor uw kind. Laat dat dan net als wij op 6 november aan politiek Den
Haag weten via de social media. Omdat 6 november een ingeplande studiedag is, hadden de kinderen die dag al vrij.
Luizenpluizers en overblijfouders gezocht
We zoeken nog ouders die willen helpen bij het luizenpluizen en het overblijven.
Meld je aan!
Zijdeur en hoofdingang
Om te voorkomen dat de kou steeds de school in komt, om energie te besparen
én om als overblijfouders in de pauze meer overzicht te hebben, houden we de
zijdeur bij de koffietafel zoveel mogelijk dicht. Laten we allemaal steeds gebruik
maken van de hoofdingang.
Verkeer
Regelmatig komt het voor dat ouders hun auto aan de weg parkeren, dat is niet
toegestaan en kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Daarom het vriendelijke
verzoek om uw auto daar niet te parkeren en als het kan zoveel mogelijk met
de fiets naar school te komen. De fietsen worden achter de school steeds
beter geparkeerd in de belijnde vakken. Dat is fijn om te zien!
Kopje koffie
Leuk als u een kopje koffie drinkt op school aan de koffietafel. Wel even de
kopjes daarna opruimen graag. Als er groepen in de hal werken tijdens het
koffiemoment is het fijn als u daar rekening mee houdt. De onderbouw
organiseert ook regelmatig koffieochtenden waar ouders elkaar beter kunnen
leren kennen. Van harte welkom.

Sinterklaas
Op 5 december vieren we Sinterklaas. De eindtijd voor de Onderbouw en Middenbouw (ook groep 5) is die dag 12.15
uur. De Bovenbouw is tot 14.00 uur op school. Hou rekening met deze eindtijden. We gaan er weer een gezellig feest
van maken.
Namens het team wensen we jullie een mooie novembermaand.
Johan

Kiddo’s – peuteropvang en
buitenschoolse opvang

De week voor de herfstvakantie stond bij de peuters nog
in het thema van snoepgroenten. We hebben in de kring
een spel gedaan of je iets vies of lekker vindt. Nou, dat
wisten ze allemaal heel goed! Patatjes blijkt toch de
favoriet. We hebben een appel beplakt met crêpepapier,
propjes maken en plakken maar!
Geeke heeft afscheid genomen bij Kiddo’s. We hebben
het met de kinderen groots gevierd. Ze heeft ervan
genoten.
Daarna hadden we een weekje herfstvakantie. De
maandag na de vakantie hadden de kinderen veel te
vertellen in de kring.
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Langzaamaan zijn we nu begonnen met het thema ‘de spin in de herfst’. Het spreekt de kinderen erg aan. Hoe zit een spin
eruit? Hoeveel poten heeft hij? Samen tellen tot 8.Genoeg om te ontdekken!

We hebben mandjes gemaakt waar een web in gespannen is. Onderin zit een spin, die kan je pakken met een pincet. Zo
oefenen we de fijne motoriek.
Op de deur zie je foto's van ons met onze spin van klei. De peuters hebben rolletjes gedraaid met hun handen en zo kreeg de
spin weer 8 pootjes. Die was hij namelijk kwijt.

Op donderdag 31 oktober hebben we een herfstwandeling gemaakt
bij de Jagerstee. Wat was het een leuke route, met Kabouter Klauter
erbij! De kabouter vroeg of de kinderen met hem door het bos wilden
wandelen.
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We hebben liedjes gezongen en over slootjes gesprongen. Bij de Jagerstee hebben we lekker warm binnen gespeeld en
een ‘eikeltje’ gegeten. Dit eikeltje (klein stroopwafeltje met daar bovenop een chocolade bolletje) werd gemaakt door Natascha
en Sophie. Het was heerlijk!
Alle ouders bedankt voor het rijden. Debbie en Herma bedankt voor het uitzetten van de kaboutertocht. En Judith en Wouter,
bedankt dat we te gast mochten zijn op de Jagerstee!
Bij de BSO zijn we de afgelopen weken erg creatief bezig geweest. Zo maakten we spinnen in hun web. En afgelopen week
hebben we grappige Dracula’s gemaakt van wasknijpers en koffiefilters.
Oh ja, er zijn trouwens weer wat plekjes vrij gekomen, zowel bij de peuters als op de BSO. Dus wil je een keer komen kijken of
eerst meer informatie? Loop dan gerust eens binnen. We kunnen je alles over onze gezellige opvang en de mogelijkheden
vertellen. Welkom!
Team Kiddo’s
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