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Kinderboekenweek
De donderdag voor de herfstvakantie hebben wij de Kinderboekenweek afgesloten. Er waren allerlei activiteiten in de gehele school. Er werd gedanst, geknutseld, gezongen, voorgelezen en er was een heuse puzzeltocht met allerlei moeilijke vragen. Natuurlijk hebben we ook lekker wat gedronken en gesnoept op deze dag.
Jadyn en Shemariah van harte gefeliciteerd met de eerste en tweede plek in de schrijfwedstrijd. Op onze
facebookpagina ‘Basisschool Christophoor’ vindt u foto’s en filmpjes van de Kinderboekenweek.
Ouderavond peuterspeelzaal
Dinsdagavond 31 oktober is de eerste ouderavond voor alle ouders van de peuterspeelzaal. De deuren gaan
om 18.20 uur open, waarna we om 18.30 uur zullen starten. Dit keer is het thema:
de peuter en de computer. Ook zijn er 2 workshops. In deze workshops wordt er
met elkaar gesproken over de ontwikkeling van de peuter. Het belooft dus weer
een boeiende avond te worden die u zeker niet wilt missen. De avond is rond 20.00
uur afgelopen.
Ouderavond schoolkeuze voor groep 8
Dinsdagavond 31 oktober is er ook een belangrijke informatieavond voor alle ouders en de leerlingen uit groep 8. Zij krijgen van 19.00 uur—20.00 uur uitleg over de overgang van het primair
onderwijs naar het voortgezet onderwijs en alles wat hierbij komt kijken. Om 18.45 uur gaan de deuren open
en staat de koffie klaar.
Cultuurtraject
De Christophoor doet mee aan het Cultuurtraject Rotterdam. Dit houdt in dat elke
leerling per jaar twee cultuur-educatieve activiteiten volgt. In groep 1 tot en met 4
gebeurt dat op school. Vanaf groep 5 gaan de leerlingen soms ook op bezoek bij een
culturele instelling om daar les te krijgen over cultuur. Afgelopen maandag hebben de
leerlingen van de groepen 5 en 6 de voorstelling Happily Ever After bijgewoond in
theater Zuidplein. Voorafgaand aan deze voorstelling hebben ze op school een workshop gehad over het uiten van gevoelens en gebeurtenissen door middel van moderne dans.
Jullie zijn jarig!
Van harte
Studiedag 2 november
gefeliciteerd!
Donderdag 2 november heeft het gehele team een gezamenlijke studiedag.
De kinderen zijn deze dag vrij.
Nationaal schoolontbijt
De tweede week van november staat in het teken van
Het Nationaal Schoolontbijt. Alle leerlingen ontbijten
daarom op vrijdag 10 november gezellig met elkaar in de
klas. In deze week besteden we elke dag aandacht aan
hoe belangrijk ontbijten is. Met een volle maag kunnen
kinderen zich beter concentreren en leren ze ook beter!
Jullie zijn nieuw op school… welkom!
Sasja, Miran en Denzel zijn nieuw op school. Wij wensen jullie heel veel
speel– en leerplezier toe op de Christophoor!
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