20 september 2018
Data om te onthouden:
25 september
27 sep & 4 okt
01 oktober
02 oktober
03 oktober
03 oktober
03 oktober

Teamdag, alle leerlingen vrij.
Viooltjes muziek voor groep 3/ 4
Zakelijke ouderavond. 19.30 uur
GMR
Start kinderboekenweek
Groep 6/7/8 natuurfietstocht
Groep 1 t/m 5 biebactiviteit

Mini schoolgids
Deze week gaat de mini schoolgids mee naar
huis. Hierin vindt u naast wat info over de
school, de namenlijsten met contactgegevens
per groep en een jaarplanning. In de
jaarkalender treft u een overzicht aan van
activiteiten, vergaderingen, enzovoort. Deze
jaarkalender hebben we zo zorgvuldig
mogelijk proberen samen te stellen, maar zal
ongetwijfeld niet volledig zijn.
Naast deze papieren versie van de planner is
er ook een digitale versie. Door op de
volgende link te klikken komt u in de Google
agenda van OBS De Elsakker.
https://calendar.google.com/calendar/embed
?src=qciuo2ismis1smhqkpn7n2ongs%40group.
calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterd
am
Mochten er veranderingen of wijzigingen
plaatsvinden dan zullen die in de digitale
planning worden aangepast. U kunt deze
veranderingen eventueel zelf noteren op de
jaarkalender.

Zakelijke ouderavond en Info avond
Op maandagavond 1 oktober houdt de
oudervereniging haar zakelijke ouderavond.
Ook dit jaar hebben we ervoor gekozen om de
zakelijke ouderavond te combineren met de
info avond, die elke groep aan het begin van
het schooljaar houdt.

Het is de bedoeling dat de oudervereniging
eerst haar zakelijke gedeelte met u bespreekt
en dat er daarna één of twee rondes van
ongeveer drie kwartier zijn, waarin de
leerkrachten u het één en ander vertellen over
de groep van uw kind en de leerstof die in dat
leerjaar wordt aangeboden. Binnenkort
ontvangt u de jaarverslagen en het financiële
overzicht van de oudervereniging. De avond
begint om 19.30 uur.
Om enig inzicht te krijgen in de belangstelling
van uw kant vragen we u het bijgevoegde
strookje in te vullen en in te leveren bij de
eigen leerkracht. Digitaal kan opgeven kan
ook. We rekenen op een grote belangstelling.

Voorstelling Massimo voor groepen 5 & 6
Ooggetuige brengt eeuwenoude
streekverhalen tot leven
Al eeuwen verdient verhalenverkoper
Massimo zijn brood met het vertellen van
verhalen. Met zijn koffer vol schatten uit het
verleden reist hij naar kermissen en
jaarmarkten over de hele wereld. Maar de
tijden zijn veranderd. Tegenwoordig zijn er
botsauto's en automaten. En dat is ook leuk.
Maar niet voor Massimo. Hij vertelt liever in
alle rust zijn verhalen. Het zijn verhalen die
passen bij de plek… Maar wel verhalen
geplukt uit een willekeurig tijdperk.
De afgelopen week heeft
Massimo De Elsakker
bezocht. Excentrieke
voorwerpen toonde hij in
de klas en verteld daar het
spannende streekverhaal
bij. Zijn geheim: hij was er
ooit zelf
bij...
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Korfbaltoernooi
Afgelopen woensdagmiddag werd het
schoolkorf-baltoernooi gehouden op de, met
zon overgoten, velden van de
korfbalvereniging DES. Onze drie teams
hebben zeer enthousiast en sportief gespeeld.
Het team van groep 7/8 is zelfs tweede
geworden.
Een keurig prestatie!!

Oktobermaand Kindermaand
De afgelopen week hebben de leerlingen het
informatieboekje Oktobermaand
Kindermaand meegekregen naar huis.
Oktobermaand Kindermaand, betekent een
maand lang genieten van kunst en cultuur
zonder kosten. Musea, theaters, muziek- en
dansscholen, ateliers, bibliotheken, borgen,
kerken en molens openen in de weekenden
van oktober gratis hun deuren voor alle
kinderen van 4 t/m 12 jaar. Zij organiseren
speciale activiteiten. Het programma staat
ieder jaar bol van boeiende workshops,
spannende rondleidingen en mooie
voorstellingen. Ook aan kinderen met een
beperking wordt gedacht.

Startgesprekken
Viooltjesmuziek voor de groepen 3 & 4
De afgelopen week is groep 3/ 4 gestart met
project viooltjesmuziek. Juf Hanneke leert de
kinderen hoe een viool werkt, hoe alle
onderdelen van een viool heten en ze leert de
leerlingen kennis maken met de krul, de
kinhouder, de snaren, de kam en de hals.
Elk kind krijgt een kinderviool uitgereikt
waarop samen geoefend wordt. Na een aantal
oefeningen met de strijkstok komt er al een
behoorlijk geluid uit. In de workshop wordt
gewerkt met kleuren en woordritmes. De
leerlingen spelen samen met Hanneke en
muziek op een CD.

Vorige week hebben de ouders van groep 3 en
een aantal van groep 1 zogenaamde
startgesprekken gehad met de leerkracht van
hun zoon of dochter. Dit is een informeel
gesprek waarin kennismaking centraal staat.
Het biedt een mogelijkheid om zaken die jij
belangrijk vindt voor je kind(eren) te delen
met de leerkracht.
Dit was voor het eerst dat we dit gedaan
hebben en het is de leerkrachten erg goed
bevallen.

Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek 2018 is van 3 tot en
met 14 oktober met het thema Vriendschap;
Kom erbij!
In deze week zullen wij in alle groepen ook
veel aandacht besteden aan de
Kinderboekenweek
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