Verkeersonderzoek
Uit het ‘Op Voeten en Fietsen’ onderzoek is gebleken dat de meeste kinderen van onze school met de auto naar school komen. Ook kinderen uit de wijk worden soms gebracht met de auto, omdat de ouders dan meteen door gaan naar hun werk.
Logisch, maar al deze auto’s veroorzaken wel iedere ochtend en middag een grote drukte bij de parkeerplaatsen rondom
school.
Om de verkeersveiligheid te verbeteren, en de verkeersproblematiek te verminderen, is er een goed alternatief: de parkeerplaatsen bij de rotonde vlak tussen SJC en de van Berckelweg. Vanaf hier kunt u gemakkelijk over de stoep naar school
lopen, wat vaak nog sneller gaat dan door de drukke wijk te moeten rijden! Of natuurlijk toch wat vaker de fiets pakken!

Kunstproject
Na de herfstvakantie beginnen we met het kunstproject.
In de kunstweken zal de onderbouw kennis maken met
Mondriaan, de middenbouw met Keith Haring en de
bovenbouw met Picasso.
Zij zullen kunstwerken maken in de geest van deze kunstenaars en kennis nemen van hun kunstwerken en hun
manier van schilderen.
De laatste week sluiten we aan bij de Noordwijkse
kunstweek. Noordwijkse kunstenaars kunnen zich aansluiten en workshops geven.
Tot nu toe hebben we Willem van der Vlugt bereid gevonden om hieraan mee te doen.
Zijn totempalen gaan we bezichtigen en de kinderen van
de middenbouw gaan hiermee aan de slag.
In de volgende whats upp zullen we u verder informeren. Zijn er onder onze ouders nog kunstenaars of geïnteresseerden, die ook willen helpen, neem dan contact
op met de leerkracht!
Afscheid Esther
Esther is herstellende, ze heeft nog niet veel energie en doet
het rustig aan. Wij hopen dat ze op tijd herteld is, om te
kunnen gaan reizen.
Zoals u weet zal woensdag 26 oktober Esther haar laatste
werkdag zijn. Zij heeft aangegeven geen officiële receptie te
willen en dat respecteren we. Natuurlijk nemen wij met de
kinderen in die ochtend afscheid van haar. Ik kan mij voorstellen dat ouders haar toch even de hand willen schudden
aan het einde van de dag. U kunt bij het lokaal van Esther
binnenlopen na 12.15 uur. De kinderen zijn al druk bezig
iets moois voor haar te maken!

Agenda
Donderdag 6 en 11 oktober oudergesprekken
Vrijdag 7 oktober appelpluk in de Olmenhorst voor de onderbouw
Dinsdag 11 oktober laatste natte gymles BBA
Vrijdag 14 oktober opa en oma - kind lunch onderbouw
Vrijdag 14 oktober afsluiting Kinderboekenweek
Maandag 17- vrijdag 21 oktober herfstvakantie!
Maandag 24 oktober start kunstproject

Kinderboekenweek van start!
Afgelopen woensdag is de Kinderboekweek 2016 van start gegaan met een aangepaste versie van ‘’Roodkapje’’ voor kinderen uit BBA. Vanaf vandaag wordt er in de klassen 1,5 week lang aandacht besteed aan het thema ‘’Voor altijd jong’’ in
de vorm van: tekenopdrachten, voorlezen door opa’s en oma’s, creatief schrijven, op donderdag een toneelstuk voor de
onder en middenbouw, en vele andere lesjes.
We gaan er een leuke en creatieve week van maken!

Hiep Hoi de onderbouw gaat naar de Olmenhorst!
A.s. vrijdag 7 oktober gaan wij met de gehele onderbouw
naar de Olmenhorst om daar zelf appels te plukken. Er
zijn verschillende rassen appels die we kunnen plukken,
zo is er de Elstar, Jonagold en de Santana appel. Tijdens
deze educatieve ochtend zullen wij er alles over leren,
niet alleen over de verschillende rassen, maar ook waar
de appels vandaan komen, hoe deze groeit en wanneer je
het beste een appel kunt plukken.
Naast het leren van nieuwe dingen, mogen we ook een
beetje vies worden.
Denken de ouders van de onderbouw aan gepaste kledij?
We verwachten iedereen om 8:15 op school zodat we
uiterlijk 8:30 kunnen vertrekken.
Tot dan! Wij hebben er zin in!!

Lunchen met Opa of Oma
In de onderbouw gebeurt er volgende week vrijdag (14 oktober) wel iets heel bijzonders! De opa’s en oma’s
zijn uitgenodigd om met hun kleindochter/zoon op school te komen lunchen!
Een aantal keer per jaar organiseert de onderbouw een ouder-kind lunch.
Tijdens deze lunch eet één van de ouders met hun kind op school.
Deze lunch bestaat niet uit zomaar een boterham, wel nee! De ouders mogen er een feestje van maken, maak
een lekkere pannenkoek, een stukje quiche, een wrap met gezonde lekkernijen, een boterham met kaas en
komkommer etc.
In het kader van de Kinderboekenweek mogen tijdens de lunch van 14 oktober de opa’s of oma’s komen lunchen. Mocht dit nu niet lukken, dan is een papa/mama, buurvrouw/buurman, oom/tante natuurlijk ook van
harte welkom.
Voor vragen kunt u terecht bij leerkrachten van de onderbouw.
Tot volgende week vrijdag!

