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1 oktober 2018

Gymmen in de Apollohal; groep 4 t/m 8
Rekenbijeenkomst; Linda
Opening kinderboekenweek
Werelddierendag: ALLEMAAL de lievelingsknuffel meenemen
Teamvergadering; 15.00 uur
Democracity; groep 7 en 8
CLB bijeenkomst; Ria
Gymmen in de Apollohal; groep 4 t/m 8
Directeurenberaad; Peter
CLB bijeenkomst; Addie
MR vergadering
Herfstvakantie
Oud papier
Weer naar school
Juf Josje afwezig
Teamvergadering 15.00 uur
Onderwijsmarkt Voortgezet Onderwijs op
OBS De Schelf (’s-Gravendeel)

Oud papier
Zaterdag 27 oktober wordt het oud papier bij u in Mookhoek opgehaald.
Zorgt u er weer voor, dat alles in dozen, of opgebonden (niet in plastic zakken) klaar staat voor
onze vrijwilligers!
De OUDERRAAD is op zoek naar VRIJWILLIGERS die eens in de maand op zaterdagochtend
willen helpen met het ophalen van OUD Papier. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw
kind
Continurooster
Alle leerlingen hebben intussen een lunchtasje gekregen. Het is de bedoeling dat het eten voor
tussen de middag in dat tasje mee naar school komt. Deze tasjes gaan met de kinderen mee
naar hun eigen groep en hoeven NIET meer in de koelkast.
Wilt u eraan denken om niet te veel eten aan de kinderen mee te geven en om ook niet veel
snoep in de brooddozen te stoppen.
Herfstvakantie
Van maandag 22 oktober tot en met vrijdag 26 oktober hebben we herfstvakantie.
Ziek
Juf Larissa is ziek. Groep 5-6 wordt opgevangen door andere leerkrachten van Het Talent. We
wensen juf Larissa beterschap en hopen dat ze snel weer terug is.
Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober begint de Kinderboekenweek met het thema “Vriendschap”. Op school
openen we de kinderboekenweek gezamenlijk met alle kinderen.
Als u in de hal bent ziet u dat boekhandel Schouten allemaal kinderboeken heeft uitgestald.
Net zoals voorgaande jaren verzorgt boekhandel Schouten uit Strijen een verkoop van
kinderboeken op school. De school krijgt een percentage van de verkochte boeken en schaft
daar weer boeken voor aan voor de schoolbibliotheek.
Op dinsdagmiddag gaat iedere groep de boeken bekijken. Op woensdag stellen we kinderen in
de gelegenheid om samen met de ouders een boek te kopen. Dat is natuurlijk niet verplicht …

gewoon kijken naar en in de boeken mag ook! En lenen van boeken uit de schoolbibliotheek
kan in het komende schooljaar na de herfstvakantie weer iedere donderdag.
Boekenmarkt in de hal van de school:
- Groep 5 t/m 8 om 11.30 – 12.00 uur
- Groep 1 t/m 4 om 12.00 – 12.30 uur
Bij juf Linda en juf Addie kunt u de boeken afrekenen of bestellen als het favoriete boek is
uitverkocht.
Werelddierendag
Donderdag 4 oktober is het Werelddierendag. Wij willen graag dat alle kinderen die dag hun
lievelingsknuffel meenemen naar school. Die dag gaan de groepen een crea-opdracht maken
met of over hun lievelingsknuffel.
Rots en Water groep 7/8
Dit schooljaar komen ervaren coaches van het programma “Rots en Water” lesgeven aan de
leerlingen van groep 7/8. “Rots en Water” is een weerbaarheids- en anti-pestprogramma.
Spelenderwijs en via fysieke oefening worden verschillende vaardigheden aangeleerd.
Afgelopen donderdag was de eerste les. Op leuke wijze lieten de coaches ons zien wat een
compliment binnen in je lijf in werking zet. Ook leerden de kinderen stevig te staan en op een
rots- en watermanier door een menigte te gaan. Er zullen nog 9 lessen volgen.
Democracity groep 7/8
Op dinsdag 9 oktober zullen de leerlingen van groep 7/8 een bezoek brengen aan het
gemeentehuis van Strijen om mee te doen aan het interactieve spel “Democracity”. Op deze
wijze maken zij actief kennis met de democratische besluitvorming. We zijn voor deze dag
nog op zoek naar ouders die willen rijden.
Rijden heenweg: vertrek om 9.30 uur van school.
Rijden terugweg: vertrek om 12.00 uur vanaf het gemeentehuis in Strijen.
Wilt u rijden, meldt u dan aan bij juf Linda of juf Ria.
Nieuw mailadres
Ons nieuwe mailadres is: info@odbshettalent.nl
U wordt verzocht in het vervolg van dit nieuwe adres gebruik te maken.
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15

okt.

Esmee van Bruggen
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Nadya Verhoef

24

okt.

Rahana Bisrat
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Firomsaa Bisrat

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

