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Jarigen
2 november
Lois Konijn
6 jaar
3 november
Elena MZ Balili
8 jaar
3 november
Jayden van de Leuv 10 jaar
4 november
Destan Kurt
6 jaar
12 november
Mirjam Seinen
10 jaar
13 november
Leon Grave
6 jaar
Alle jarigen van de komende weken willen we alvast van
harte feliciteren en een fijne verjaardag toewensen!
EU-Schoolfruit
In de vorige nieuwsbrief hebben we u gemeld dat we vanaf volgende week weer deelnemen aan EUSchoolfruit. Vandaag kregen we als school bericht dat het fruit nog niet geleverd kan worden door de
leverancier. Zodra wij weten wanneer dit wel het geval is, zullen wij u daarover inlichten!
Stilstaan bij wat goed is en verder gaan met verbeteren
We doen ons uiterste best om het onderwijs aan uw kind(eren) iedere dag een beetje beter te maken.
Daarbij vragen wij uw hulp.
Gedurende dit schooljaar gaan we een schoolplan maken waarin beschreven staat voor de komende
vier schooljaren waar we naar toe willen met het onderwijs op onze school. In deze maand brengen
we in kaart wat al goed gaat en wat beter kan en kijken we welke ambities we hebben. Hiervoor vullen
de leerkrachten en de kinderen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst in. Maar we vragen ook uw mening!
U krijgt vandaag een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst mee via uw (oudste) kind. De
vragenlijst vult u digitaal in. We vragen u om dit te doen vóór 16 november. Uw informatie nemen we
mee bij het opstellen van het nieuwe schoolplan.
Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u terecht bij Josha Veger.
Ruilen gymtijden groep 3 en 4
Vanaf maandag 10 november zullen de gymtijden op de maandag voor de groepen 3 en 4 omgeruild
worden!!! Dit betekent dat de maandagmiddag er dan als volgt uit gaat zien:
13:00-13:40 uur-groep 3:
13:40-14:20 uur-groep 3/4
14:20-15:00 uur-groep 4:

kinderen worden door de leerkracht meegenomen naar de gymzaal Kiel
kinderen kunnen worden opgehaald door ouders bij de gymzaal Kiel, de
rest van de kinderen wordt door de leerkracht meegenomen naar school

De komende tijd
Er komt, zo na de herfstvakantie, een gezellige en feestelijke tijd aan met, naast de dagelijkse lessen in
de verschillende vakken, Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst en natuurlijk de verhuizing naar het nieuwe
gebouw. De verbouwing van het gebouw ligt nog steeds op schema en we zijn druk bezig met de
voorbereidingen voor de daadwerkelijke verhuizing.
Op dinsdag 11 november vieren we samen Sint Maarten door met elkaar een lampionnenloop te doen.
Daarvoor bent u van harte uitgenodigd. We starten om 14.40 uur en lopen met goed weer buiten. De
oudercommissie zal de kinderen trakteren. We vragen u om een lampionnenstokje aan uw kind mee te
geven met zijn of haar naam erop. Graag uiterlijk maandag 10 november meegeven aan uw kind.
Verder heeft Sinterklaas ons laten weten dat hij op 5 december komt en dat er niets verandert ten
opzichte van de voorgaande jaren. Zijn adviseurs hebben dit besloten na uitgebreid en zorgvuldig
overleg.
Ook kunnen we u alvast doorgeven dat de kerstviering op maandagavond 15 december zal plaats
vinden en we op donderdag 18 december de kerstlunch hebben. Hierover ontvangt u te zijner tijd nog
bericht over.
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Vreedzame Kinderraad
Vanaf volgende week zullen 2 leerlingen van onze school participeren in de
Vreedzame Kinderraad. Deze kinderraad bestaat uit kinderen van alle scholen en
instellingen uit de wijk Lewenborg. De kinderen zullen met elkaar nadenken over
de vraag: ´Wat voor wijk willen wij zijn?’ Dit doen zij onder begeleiding van
Annet Schuiterd van het Kinderwerk. De kinderen werken toe naar een Wijkmanifest
die zij in december zullen presenteren aan de wijk.
Vreedzame School
In de bijlage vindt u informatie over blok 3 van de Vreedzame School.
In de school kunt u in de groepen ook zien waar we mee bezig zijn in
het kader van de Vreedzame School. Zo hangen er kaarten met de woorden die
de kinderen in blok 2 behandeld hebben.

Onze 4 Mijl kanjers op zondag 12 oktober

Ouderavond KDV en BSO locaties SKSG Boegbeeld
Vreedzame Wijk;
Is de wijk Lewenborg wel goed voor mijn kind?
Op de ouderavond van de KDV en BSO locaties van SKSG Boegbeeld (SKSG Boegbeeld, SKSG Atlantis en SKSG
Optimist), 20 november 2014 staat het thema ‘ vreedzame wijk’ centraal.
Tijdens deze avond legt één van de pedagogen van SKSG, Eline Kramer, uit wat deze visie inhoudt, wat wordt
verwacht van je kind, op de basisschool maar ook op de kinderopvang en in de wijk. Welke taal spreekt deze visie en
wat vind jij hier als ouder van. Laat je informeren wat de Vreedzame Wijk Lewenborg jouw kind nu en in de toekomst
kan (gaat) bieden. Maak je (nog) geen gebruik van de SKSG, maar wel nieuwsgierig naar het onderwerp, ook dan ben
je van harte welkom!
Datum: 20 november 2014, Tijd: 19:45 tot 20:00 uur aanvang, 20:00 tot 22.00 uur inhoudelijk programma
Locatie: SKSG Atlantis (in Basisschool Swoaistee, Kiel 7)
Namens de Oudercommissie leden en medewerkers locaties Boegbeeld, hopelijk tot ziens op 20 november!
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