OBS De Windhoek
KALENDER 2019
➢ 21-10 infoavond groep 8
➢ 24-10 groep 5/6 gaat
naar een voorstelling
➢ 31-10 viering groep 3/4
➢ 5-11 OR vergadering
➢ 11-11 1e muziekles
➢ 13-11 studiedag alle
kinderen vrij!
➢ 14-11 viering groep ½
➢ 18-11 juf Nannette jarig
➢ 19-11 groep ½
voorstelling

oktober 2019
SCHOOLPLEIN

In de herfstvakantie zijn de werkzaamheden voor ons groene
schoolplein van start gegaan. Nu de grote veranderingen zijn
aangebracht gaat nu de invulling en aankleding beginnen.
Op maandag 4 november rond 14.00 uur gaan wij ons nieuwe
schoolplein feestelijk openen. De wethouder van de gemeente
Drimmelen zal hier
bij aanwezig zijn en
samen met 2
leerlingen van onze
school het plein
officieel openen.
Mocht u in de
gelegenheid zijn dan
bent u ook van harte
welkom bij de
opening.

KINDERBOEKENWEEK

LEERLINGENRAAD
Met trots stellen wij u voor aan
onze leerlingenraad van dit
schooljaar.
Thygo (uit groep 5), Hailey (uit
groep 6), Micah (uit groep 7) en
Nadine (uit groep 8) gaan zich
dit jaar inzetten als
vertegenwoordigers van de
leerlingenraad. Zij zijn erg
enthousiast en vinden het erg
leuk om mee te denken met de
school.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde Kinderboekenweek. De
week werd officieel geopend door de leerkrachten en zij gaven de
hele school een opdracht mee. De kinderen mochten de hele
trein vol lezen en dat is de kinderen gelukt! Er zijn heel wat
leeskilometers gemaakt.
Ieder jaar tijdens de Kinderboekenweek schaffen wij voor iedere
leeftijdsgroep nieuwe boeken aan. Ook dit jaar hebben wij dit
weer gedaan. De boeken zijn toegevoegd aan de
schoolbibliotheek, zodat de kinderen in deze nieuwe verhalen en
avonturen kunnen duiken.
De boekenmarkt op woensdag 9 oktober was een succes. Fijn dat
er veel belangstelling was van kinderen en ouders. Er zijn veel
boeken verkocht en gekocht. Wij wensen iedereen veel
leesplezier met de nieuwe aanwinsten.

SPONSORKLIKS
VERJAARDAGEN
Wij willen alle jarigen van
oktober (nogmaals) van harte
feliciteren:
Sebastiaan (groep 7), Jasper
(groep 6), Selma (groep 2),
Maurits (groep 8), Elize (groep
2), Katie (groep 3) en Jules
(groep 2).

De Ouderraad heeft het initiatief genomen om onze school aan te
melden voor Sponsorkliks. Door via de website of app van
Sponsorkliks bestellingen te doen bij verschillende webshops,
wordt er een commissie overgemaakt via Sponsorkliks aan de OR
van de Windhoek. Dit zijn aangename inkomsten waarmee de OR
de ouderbijdrage minimaal kan houden en de inkomsten ten goede
komt aan de kinderen.
Vorig schooljaar heeft de OR in overleg met school gekozen om
te investeren in techniekmateriaal. Er zijn Bee-bots, Ozo-bots en
Microbits aangeschaft waarmee de kinderen in de techniekweek
hebben leren werken.
Wij zijn erg blij met uw hulp en willen u vragen om de school te
blijven helpen door Sponsorkliks te gebruiken, zodoende kunnen
we komend schooljaar wellicht weer een goeie investering doen.
Ga naar
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8670&cn
=nl&ln =nl# of download de app voor je tablet of telefoon.

WELKOM
In november start Sam in groep
1. Wij wensen hem heel veel
speel- en leerplezier toe op
De Windhoek.

Met vriendelijke groet, mede namens het team van de
Windhoek
Denise de Koeijer
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Een kleine school met een groot(s) karakter!
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