Buren, 1 oktober 2021
Beste ouders/verzorgers,
In veel klassen is gewerkt aan de klassenmissie
(gewoonte 2: Begin met einddoel voor ogen – maak een
plan). De kinderen bespreken met elkaar wat ze
belangrijk vinden, waar ze komend jaar aan willen
werken en hoe ze dit met elkaar gaan bereiken. Deze
missie hangt in de klas op het The Leader in Me –
prikbord. Juf Jorien van groep 1/2b heeft er zelfs een liedje van gemaakt. Op het grote
leerplein hangt de eerste school brede vacature “Kinderboekenverkopers gezocht”. En in
de klassen is er al druk gesolliciteerd op de beschikbare leiderschapsrollen (gewoonte 1:
wees proactief – je maakt je eigen keuzes). Welke leiderschapsrol heeft uw kind?
Kinderboekenweek 2021
Woensdag is het zover!!!
Van 6 t/m 15 oktober is
het Kinderboekenweek.
Het thema is dit jaar:
worden wat je wil.
Tijdens deze week
worden er in de klassen
leuke activiteiten rondom
dit thema aangeboden.
In alle klassen starten we met een BOEKENDATE!
Op donderdag 7 oktober mogen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 verkleed naar school
komen als hun favoriete beroep.
Tijdens de Kinderboekenweek wordt er in elke klas een gastles gegeven over een beroep. Er
komen o.a. een machinist, een dierenarts en een politieagent, maar nog vééél meer. Houd u
klasbord in de gaten!
UITNODIGING aan OUDERS EN KINDEREN: Op 15 oktober a.s. is er van 12.30 uur tot
13.00 uur een boekenmarkt op ons schoolplein. Er gaan dan tweedehands boeken verkocht
worden voor de onderbouw en voor de bovenbouw voor hele leuke prijsjes. Het geld dat we
hiermee ophalen, willen wij gebruiken voor ons leesonderwijs.
Schoolfotograaf
Dinsdag 5 oktober en woensdag 6 oktober a.s. komt de schoolfotograaf bij ons op school.
Als er veel ziekmeldingen zijn, kijken we of er een mogelijkheid is dat de fotograaf voor deze
kinderen een keer terug komt.
Met vriendelijke groet,
Namens het team Obs Koningin Beatrix,
Jacqueline de Fouw

