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De Kinderboekenweek is gestart!
Afgelopen woensdag is in heel Nederland de Kinderboekenweek officieel
van start gegaan. Het thema dit jaar is: Gruwelijk eng! Overal in de school
waren enge monsters, waardoor de school op een heus spookhuis leek.
Dat was wel even schrikken. Gelukkig was het voor iedereen al snel duidelijk dat de monsters onze lieve juffen en meesters waren. In alle groepen
zijn nieuwe leesboeken gebracht, zodat de kinderen naar hartenlust kunnen lezen, want daar is de Kinderboekenweek voor… Kinderen met plezier
laten lezen. De komende week zijn er nog allerlei activiteiten in de school:
er wordt voorgelezen, er is een tekenwedstrijd voor de onderbouw en een
schrijfwedstrijd voor de bovenbouw en helemaal aan het eind sluiten we
de week af met een speurtocht door de school. Op de website
www.kinderboekenweek.nl vindt u leuke boekentips voor uw kind.
Poppenworkshop
Vanochtend was Dini Bongers op school voor een poppenworkshop. Dini heeft onze peuter- en kleuterouders
verteld hoe je een verhaal kan vertellen met poppen. Dit kan een verhaal uit een boek zijn, maar ook een
eigen verzonnen verhaal. Door het gebruik van een pop kan het verhaal extra leuk zijn voor de kinderen. Als u
de workshop gemist heeft, kunt u altijd bij juffrouw Liesbeth of juffrouw Thea
Jullie zijn jarig!
terecht. Zij geven u graag meer informatie over hoe een verhaal te vertellen
Van harte
met poppen.
gefeliciteerd!
Philou is geboren
Op zondag 24 september hebben juffrouw Ria en meester
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Rick een dochtertje gekregen: Philou Isabel van Leeuwen.
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Philou, Ria en Rick maken het allen goed. Zus Fabe, Ria en
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Rick zijn uiteraard enorm gelukkig met de geboorte van
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Philou. Mocht u een kaartje of iets dergelijks willen ver13-10
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sturen, dan kunt u dit op school afgeven bij juffouw Con13-10
Jamileth
ny of bij meester Bram. Wij zorgen dat het bij de
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kersverse ouders terecht komt!
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Verloren voorwerpen
U herkent het vast: uw kind komt thuis met maar één handschoen of zonder
broodtrommel, muts, enzovoort. Kleding en andere spullen die wij vinden
worden bewaard bij juffrouw Conny en/of de gevonden voorwerpenbak
naast de ingang van de Wereld op Zuid. Hier kunt u de verloren voorwerpen
terugvinden als ze zijn gevonden.
Lusheny is weer terug op school… welkom!
Wij wensen haar veel speel– en leerplezier toe op de Christophoor!

Vrijdag 13 oktober zijn de kinderen vrij, wij hebben dan
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16-10
16-10
17-10
19-10
20-10
20-10
21-10
21-10
25-10
25-10
25-10
26-10
26-10
27-10

Ozora
Nadira
Nuliano
Israe
Sjanie
Hajar
Djeshantelly
Feline
Avish
Dominik
Eryk
Jahlani
Shayenne
Gadija

