Meeleven
Wat doet het goed om te ervaren hoe ouders, kinderen en andere
betrokkenen bij de school, meeleven in moeilijke tijden. Elkaar
steunen door gebed of door een kaartje, het is zo ontzettend
belangrijk. Wij willen iedereen bedanken die, op welke manier dan
ook, in de afgelopen week heeft meegeleefd met de school en met de
familie ten Hove-Smelt.

Tussen schoolse Opvang (TSO)
Het lekker buiten kunnen spelen bij de TSO vinden we belangrijk. Nu biedt het schoolplein daar al veel
mogelijkheden voor, maar om een extra aanbod te kunnen geven, zijn we voor de TSO op zoek naar oude
dekens en/of lakens waarmee de kinderen hutten kunnen bouwen. Ook dikke touwen zijn welkom. U mag deze
meegeven aan uw zoon/dochter of ’s ochtends bij de ontvangst van de kinderen, afgeven bij het hek.
Alvast bedankt!

Welkom
In de komende weken zullen de eerste kinderen instromen in groep 1a.
Gisteravond maakten de ouders al
kennis met elkaar en met juf Kreijkes. Voor alle 4 nieuwe kinderen geldt:
Welkom op de Beatrixschool! We hopen dat jullie een leuke en leerzame
tijd zullen hebben bij ons op school.

Kinderboekenweek
Afgelopen donderdag hebben we in de klassen de Kinderboekenweek
geopend. Een bijzondere week waarin we via mooie en leuke boeken
op avontuur gaan in het verleden. Iedere groep kreeg een boek
passend bij het thema van dit jaar 'En toen?'.
De komende week duiken we het verleden in aan de hand van
verschillende werkvormen: voorlezen, knutselen, spelletjes, zingen
en dansen, quiz, voorleeswedstrijd in groep 7 en 8, enz.
Vrijdag 9 oktober zal de Kinderboekenweek feestelijk worden afgesloten met een historische stoet.
De kinderen mogen verkleed komen als een historisch figuur, denk hierbij aan een ridder, astronaut,
mummie, van Gogh, oude Griek of.... verras en verbaas ons!
Daarnaast gaan ze dansen en zingen op het nummer 'En toen?' van Kinderen voor Kinderen
dat speciaal geschreven is voor de Kinderboekenweek.
Vrijdagmiddag 9 oktober zal de traditionele boekenmarkt in het klein worden gehouden.
De groepen 5 tot en met 8 mogen boeken meenemen om te verkopen en natuurlijk een paar euro
om boeken bij een ander te kopen. Helaas kunnen bij deze activiteiten de ouder(s)/verzorger(s) niet
aanwezig zijn, we zullen foto’s via Parro en in de volgende Nieuwslander met u delen.
We gaan er met elkaar een mooie Kinderboekenweek van maken!

Agenda
4 oktober
9 oktober
9 oktober
12 t/m 16 oktober

Psalm 1: 2 / Lied 868: 1
Voorleeswedstrijd groep 7 & 8
Boekenmarkt groep 5 t/m 8
Herfstvakantie

