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OPENING
KINDERBOEKENWEEK
Op dierendag, woensdag 4
oktober, is de kinderboekenweek van start gegaan.
En ook op school vierden we
de opening van de
kinderboekenweek met als
thema Gruwelijk eng..... Op
woensdagochtend kwamen
alle kinderen en vele ouders
samen op het plein van Fazant
1 om gezellig samen de
10-daagse te starten. De
leerlingen van de groepen 7
en 8 hadden het dansje van
het kinderboekenweek lied
geoefend. Terwijl zij het voor
deden, deed iedereen
enthousiast mee. Alhoewel het
voor de juffen wel erg snel
ging en daarmee gruwelijk eng
was......

STEUN STAKING
Alle ouders hartelijk dank voor
uw steun en uw begrip voor de
landelijk stakingsdag gisteren.
Juf Rianne heeft onze school
vertegenwoordigd op het
Malieveld. Zij heeft ons
bijgepraat over de inspirerende
lezingen die gehouden
werden.
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DAG VAN DE LERAAR
Omdat het donderdag 5 okt. ook dag van de leraar was, zijn de leerkrachten vandaag getrakteerd op een bloemetje. Immers zij gaan
‘gewoon’ door met alles doen wat nodig is om uw kind het beste
onderwijs te geven en daarvoor wil ik hen hartelijk bedanken. Maandag
komen de juffen aan de beurt die vandaag niet op school waren.
Een leerling zegt op de vraag wat moet een goede juf doen:
“Helpen om goed te leren troosten”.
KIJKMOMENTEN
In de week van 30 okt. t/m 3 nov. hebben we Kijkmomenten gepland. In
die week kunt u als ouder een kijkje komen nemen en sfeer proeven in de klas van uw kind. U
wordt hiervoor uitgenodigd door de leerkrachten in de week na de herfstvakantie. De uitnodiging
komt via schoudercom, op dezelfde manier als de rapportgesprekken. U kiest zelf een tijdstip
waarop het u uitkomt. Deze momenten hebben we gepland om u inzicht bieden in hoe we met uw
kinderen werken, hoe een les eruit ziet en hoe het pedagogisch klimaat is. Omdat we u dit beeld
zo duidelijk mogelijk willen laten zien is het niet handig dat u vragen stelt of interactie met de
leerkracht of leerlingen heeft. Immers dan klopt het beeld wat u krijgt niet met hoe het gaat als u er
niet bent. De leerkrachten zorgen dat er voldoende zitplaatsen voor de bezoekende ouders zijn.
U begrijpt dat niet iedereen op hetzelfde moment kan komen, dan wordt het te druk in de klassen.
Wij bieden u dit inkijkje omdat we transparant willen zijn in hoe wij onderwijs geven.
Zo ziet u letterlijk dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen! Graag tot dan.
Wist u dat:
● Op zaterdag 28 okt. a.s. een Halloweenviering wordt georganiseerd in Maasdam.
● De kinderen dan verkleed in gruwelijk enge pakjes verwacht worden.
● Er niemand zijn naam in de ideeënbus in de hal van Fazant 5 gestopt heeft teneinde 2
kaartjes voor het Piratenfeest te bemachtigen! Wie ze wil hebben, kan ze op komen halen.
Wie het eerst komt…….
● Alle groepen een uitstapje naar Hoeksch Waard Landschap maken en daar veel leren over
de natuur. Houdt u schoudercom in de gaten voor meer informatie over de groep van uw
kind.
● Op woensdagmiddag 18 okt. is er een Halloween Dans- en Knutseldag bij Sport- en
Dansstudio Binnenmaas.
● Ook Kibeo heeft een vakantieprogramma, zie de website van Kibeo.
● We op maandag 23 oktober al toe zijn aan de O van Open uit SNOR!!

