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Kinderboekenweek

Brengen bij regen

De Kinderboekenweek met het thema ‘En toen…’
is alweer ten einde. Anderhalve week hebben we
veel gelezen en gewerkt over boeken. We zijn
gestart met het voorlezen in alle groepen. En niet
zomaar: iedere leerkracht had een hoofddeksel
op, de zogenoemde voorleeshoed. En de juffen
gingen allemaal in een andere groep voorlezen.
De hoed kwam de hele tijd weer terug als de juf
ging voorlezen.
Vandaag is de Kinderboekenweek afgesloten.
Normaal gesproken wordt u als ouder
uitgenodigd om te komen kijken, maar helaas
kon dit niet doorgaan door de maatregelen
rondom Corona. De foto’s van de activiteit vindt
u op de schoolapp SchoolPraat later vandaag.
Voor groep 3 t/m 8 was er vandaag als afsluiting
een dansworkshop. En natuurlijk hebben we een
voorleeskampioen! Dit jaar is dat Jente uit groep
6. Ze heeft een prachtig boek uit mogen zoeken
bij de boekhandel.

Afgelopen week is het echte herfstweer
begonnen. Als het regent, mogen de kinderen ’s
morgens vanaf 8.15 uur gewoon naar binnen
lopen. De leerkrachten staan dan niet op het
plein. De kleuters mogen dan tot de deur
gebracht worden. Hier staat dan iemand om de
kinderen op te vangen. Ouders, maar ook opa’s
of oma’s, mogen niet mee naar binnen de
school in. Dit in verband met de
coronamaatregelen. Wilt u dit ook kortsluiten
met degene die uw kind naar school brengt?
Kinderen vanaf groep 3 komen zelf het plein op
en de school binnen. Dat gaat altijd heel goed.
Alvast bedankt!

Glow in de dark: activiteit vakantie

Fietskeuring
Op 22 oktober is de fietskeuring bij obs
Emmermeer. Alle fietsen van de kinderen van
groep 3 t/m 8 kunnen dan gekeurd worden door
VVN. Punten waarop de fiets afgekeurd wordt,
krijgt uw kind mee op een papier. U kunt er dan
voor kiezen om de fiets te repareren. Zo zorgen
we er samen voor dat uw kind veilig en goed
zichtbaar de weg op kan met het herfst- en
winterweer dat er weer aankomt.
In de bijlage vindt u de punten waarop
gecontroleerd gaat worden.
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