O.B.S. DE WATERLELIE

nieuwsbrief
In dit nummer:
Kinderboekenweek 1
Schoolfruit

2

Lampionnencircuit

2

Even voorstellen

2

Nieuwe leerlingen

3

Kinderboekenweek
Zoals elk jaar in oktober wordt ook
dit jaar de jaarlijkse Kinderboekenweek (KBW) gehouden. Het thema
dit jaar is: “Gruwelijk eng”.

dacht besteed aan de Kinderboekenweek. In de bibliotheek worden ook allerlei activiteiten georganiseerd. Neem
eens een kijkje in de bieb!

Ook op school besteden we de
nodige aandacht aan de Kinderboekenweek. Op 5 oktober zijn we
gestart met het dansje en spelletjes op het plein. De kinderen
mochten gruwelijk eng verkleed op
school komen.

Als u in de periode van 5 t/m 16 oktober voor €10,00 of meer aan kinderboeken koopt, krijgt u het kinderboekenweekgeschenk gratis.

Verder wordt er deze week extra
aandacht besteed aan lezen en
voorlezen.
Niet alleen op scholen wordt aan-

Belangrijke data
Oktober:
4:

Start Kinderboekenweek

11:

Toneel groepen 1
t/m 4

13:

Toneel groepen 5
t/m 8

23 t/m 27: Herfstvakantie
31: Lampionnencircuit
groepen 1 t/m 3

Oktober 2017

Dit jaar is dat: “Kattensoep”van Janneke
Schotveld. Ook is er een prentenboek
voor een klein prijsje (€6,95) te koop:
“Knikkeruil” van Maranke Rinck en Martijn van der Linden
www.kinderboekenweek.nl
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Schoolfruit
We zijn ingeloot voor EU-schoolfruit. Dit betekent
dat vanaf de week van 13 november op dinsdag ,
woensdag en donderdag er extra fruit is voor de
kinderen. En dit alles 20 weken lang.
www.euschoolfruit.nl

Lampionnencircuit
Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar weer een
lampionnencircuit voor de onder en de bovenbouw. Groepen 1 t/m 3 gaan op dinsdagmiddag
31 oktober aan het knutselen en groepen 4 t/m 8
op woensdagmorgen 1 november. De kinderen
mogen kiezen wat voor lampion ze gaan maken.
Met behulp van ouders en leerkrachten maken de
leerlingen in groepjes hun zelfgekozen lampion. U
krijgt hiervoor te zijner tijd nog een uitnodiging.
We hopen op een gezellig knutsel-moment met
als resultaat een prachtige lampion voor ieder
kind . Vele handen maken licht werk!

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Graag wil ik mezelf even voorstellen als de nieuwe Intern Begeleider en leerkracht van Obs De Waterlelie. Ik ben Yvonne Meijer. Ik ben getrouwd met Bert en samen hebben we 2 kinderen, een dochter Djura
van 6 jaar en een zoon Vigo van 4 jaar. Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag, donderdag en op vrijdag sta ik voor groep 6, naast juf Ellen.
Hiervoor heb ik 11,5 jaar gewerkt op Obs Heiligerlee als leerkracht en Intern begeleider. In die periode
heb ik ook de opleiding tot Intern Begeleider afgerond.
Obs de Waterlelie is voor mij een nieuwe uitdaging, waar ik heel veel zin in heb.
Ik kijk uit naar een fijn en goed schooljaar met de kinderen én met de ouders. Tot gauw!
Groetjes,
Yvonne Meijer

Belangrijke data november:
De nieuwsbrief van o.b.s. De Waterlelie verschijnt op
onderstaande data.

1:

Lampionnencircuit 4 t/m 8

6:

Adrillen kinderen ‘s middags vrij

8:

Studiedag kinderen vrij

9:

Schoolontbijt en lichtjesavond

22:

Toneel 1 t/m 4

24:

Toneel 5 t/m 8

Voor het schooljaar 2017-2018 is dat op:
7 september

7 december

8 maart

5 oktober

11 januari

5 april

2 november

1 februari

31 mei

5 juli
Wij proberen de nieuwsbrief zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen en voor u als lezer aantrekkelijk te maken, maar…..
Heeft u een artikel voor de nieuwsbrief of een onderwerp waarover u graag iets in de nieuwsbrief wilt lezen,
dan kunt u daarover contact opnemen met Marina Wildeboer. m.wildeboer@sooog.nl

www.obsdewaterlelie.nl
obsdewaterlelie@sooog.nl
0597—354404

Nieuwe leerlingen
Op deze plek vindt u altijd een
overzicht van leerlingen die in
deze maand nieuw op school komen.

Jim

groep 3

Wij wensen hem veel plezier op
De Waterlelie!!

