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Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat we waarderen dat we allemaal verschillend zijn.
Mediators
Middenbouw: Fenna (8b) en Luca (8b). Bovenbouw: Carice (8a) en Lara (8b).
Welkom
Gijs is nieuw in groep 1/2cobra’s. We wensen hem een fijne schooltijd toe.
Klank van de week
De komende twee weken werken de groepen 1-2 met de klank k.
Rapporten
Alle rapporten mogen weer ingeleverd worden op school.
Halt
Op 10 oktober krijgen de groepen 8 een gastles van bureau Halt. Het onderwerp is: online veiligheid.
Medezeggenschapsraad
Op 8 oktober vergadert de medezeggenschapsraad. De vergadering begint om 19.30 uur en is tot 20.30 uur
openbaar.
Overblijven (tussenschoolse opvang)
Wij zijn dringend op zoek naar TSO medewerkers. Vindt u het leuk om samen met de leerlingen een broodje te eten
en ze te begeleiden bij het buiten/binnen spelen? Uiteraard kunt u zelf aangeven op welke dag het voor u het beste
uitkomt. Er wordt een kleine vergoeding gegeven.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Agnes van der Weide, coördinator tso.

Kinderboekenweek 2019
Woensdagochtend is de Kinderboekenweek geopend op het schoolplein. Ondanks dat de techniek het af liet weten en
het regenachtig weer was, weten alle aanwezige leerlingen en ouders nu dat het thema van de Kinderboekenweek
“Reis mee” is.
Dustin (groep 7a) en Yasmine (groep 7b) lazen ieder een verschillend gedicht voor.
Tijdens de opening van de Kinderboekenweek las juf Gineke een stukje verhaal voor waarbij we allerlei bewegingen
konden maken.
Gwen, Tessel (groep 7b) Mayla en Romée (groep 7a) hebben om 12.30 uur op het plein een dansoptreden op het lied
Reis mee! van 123zing gegeven.
Boekenkraam
Deze week zijn bij de boekenkraam al vele boeken verkocht a € 0,50 per stuk en 6 boeken voor € 2,50. Een groot
succes! We hebben trouwens nog veel meer boeken te koop!
Vanwege het weer staat de boekenkraam op woensdag en vrijdag van 12.15 - 12.45 uur in de aula.
Via de hoofdingang bent u / zijn jullie van harte welkom om een boek te komen kopen!
Alle opbrengsten zijn voor nieuwe boeken in onze schoolbieb. Veel leesplezier met jullie boeken!
Kinderboekenweek optreden
Op donderdag 17 en vrijdag 18 oktober treden de leerlingen volgens onderstaand rooster op. De leerlingen van de
groepen 1-2 in de aula op en de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 in Het Wapen van Wormer. Voor deze optredens
worden de ouders uitgenodigd. Opa’s en/of oma’s zijn ook welkom maar gezien de ruimte in de zaal hanteren we
twee volwassen per kind. Hierbij het rooster:
Donderdag 17oktober (Het Wapen van Wormer)
Vrijdag 18 oktober (Het Wapen van Wormer)
09.00 – 09.45 uur – groep 4b en 7a
09.00 – 09.45 uur – groep 4a en 3b
10.00 – 10.45 uur – groep 5a en 7b
10.00 – 10.45 uur – groep 5b en 6b
11.00 – 12.00 uur – groep 3a en 6a
Vrijdag 18 oktober (aula)
11.00 – 12.00 uur – groepen 1-2
Eten
Maandag start groep 3 met het thema Eten in combinatie met de Kinderboekenweek.
We gaan op reis naar landen en zijn benieuwd wat de mensen daar eten.
Schoolfoto’s
Vandaag krijgt uw kind(eren) het inlogkaartje met de inlogcode en het wachtwoord mee naar huis. Hiermee kunt u de
foto’s zien en direct bestellen. Als u vóór 26 oktober uw bestelling doet, betaalt u geen verzendkosten. Alle
bestellingen zullen rond 31 oktober op school worden bezorgd.
Met vragen over prints kunt u contact opnemen met vak laboratorium, info@fotolabxl.nl of tel. 023-5762064.
Bedankt
Gistermiddag zijn de leerlingen van de groepen 3 ‘s middags in het grasveld op de Badhuisstraat op zoek gegaan
naar regenwormen. Na het zoeken hebben de kinderen een wormenhotel gemaakt.
De ouders die hierbij hebben geholpen worden bedankt.
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Gevraagd
*Groep 1/2cobra’s vraagt tot de herfstvakantie te leen: een caleidoscoop, periscoop, tandartsspiegel, autospiegel en
andere spiegels voor in de rekenhoek.
*Groep 1/2beren vraagt keukenrollen. Graag inleveren bij de leerkracht.
*Voor het vak beeldende vorming vragen wij bollen (restjes) wol. U kunt dit in de doos doen bij het lokaal naast de
brede trap.
*Wilt u de namen op de trommeltjes en bekers/pakjes schrijven?
*Wilt u uw kind op woensdag, donderdag en vrijdag fruit mee naar school geven?
Verwisseld (herhaling)
Wie oh wie heeft per ongeluk de verkeerde roze step mee naar huis genomen? De andere roze step staat “even”
binnen in het kamertje van de administratie.
Vomar klantenkaart
Met uw Vomar klantenkaart kunt u sparen voor onze school. Laat uw kaart registreren door het nummer en uw naam
op een briefje in de grijze brievenbus in de aula te doen of per mail aan mij door te geven a.vanderweide@opspoor.nl.
U betaalt niets extra en hoeft geen punten te sparen om mee te doen.
Van het totaalbedrag wordt een percentage op de rekening van school gestort.

Agenda
*Op 5 oktober organiseert WVW schoolzeilkampioenschappen voor de groepen 6, 7 en 8.
*De herfstvakantie is van 21 t/m 25 oktober. Aansluitend 28 en 29 oktober zijn de twee studiedagen voor de
teamleden. Alle leerlingen zijn dan vrij.
*Op 31 oktober gaan de groepen 1-2 naar het bos. Hiervoor worden ouders/verzorgers gevraagd om te rijden en een
groepje te begeleiden.
*Op 8 november gaan de groepen 6 een boswandeling maken. Hiervoor vragen we ouders/verzorgers die willen rijden
en begeleiden. Graag opgeven bij de leerkracht.

Kinderdisco Scwo groep 3 t/m 6
Kom vanavond 4 oktober allemaal naar de Kinderdisco bij Scwo! Thema is Dierendag, dus kom gezellig als dier
verkleed. We gaan een dierenquiz doen waarbij je een prijsje kunt winnen, een dierengeluidenspel en misschien nog
wel een modeshowtje op de catwalk. Tijd: 19.00-20.30 uur. Entree: € 1,00 excl. consumpties. Ingang aan de
Fuutstraat.
Hier ook alvast de data voor de rest van dit schooljaar (onder voorbehoud) Let op: houd de Facebookpagina Brede
School Wormerland in de gaten voor eventuele aanpassingen.
- 1-11 thema Halloween
- 20-12 (!!) eenmalig van 15.00-16.30 thema Foute kerstparty
- 10-1 thema Winter Wonderland
- 7-2 thema Pyjamaparty
- 6-3 thema Carnaval
- 3-4 thema Colourparty
- 15-5 thema Spelletjesfeest
- 5-6 thema Vakantie

SCWO
Op maandag en donderdag kunnen kinderen van 10+ van 15.00 – 17.00 uur bij SCWO gratis chillen, film kijken,
poolen of gamen.

