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Startgesprekken: 
Op 19 september start de week van startgesprekken. 
Hiervoor hebt u in Parro een uitnodiging van de groepsleerkracht ontvangen en kunt u zich inschrij-
ven. Voor de startgesprekken krijgt u een formulier mee met vragen over uw kind. We willen u vra-
gen deze van te voren in te vullen (dit mag samen met uw kind)  en mee te nemen naar het startge-
sprek.  
In de groepen 5 t/m 8 zullen de startgesprekken samen met uw kind zijn. 
Op maandagavond ben ik ook aanwezig op school van 19:00 – 20:30. U bent dan ook van harte 
welkom om even bij mij binnen te lopen voor een gesprekje. 
Dit mag uiteraard ook altijd op een ander moment, dit kunt u aangeven in de Parro of via de mail 
naar mij: 
Johanna.Numan@pcbosmallingerland.nl 
 
Studiedag 3 oktober: 
Op 3 oktober hebben we als team een studiedag.   
Op die dag gaan we ons verdiepen in het Coöperatief leren ( samen werkend leren), het ADIM ( een 
lesmodel dat uitgaat van verschillende leervermogens van kinderen) en het Sociale Veiligheid Proto-
col Kanjertraining. 
 
Actie Oekraine: 
Deze week hebben een actie Oekraine voor de Friese Rijders.            
Alle kinderen hebben een enveloppe meegekregen met alle info hierover. 
Er zijn al heel veel goederen in gebracht waar ze heel blij mee zijn. 
Deze actieweek sluiten we vrijdag met elkaar af door een sponsorloop te houden met alle leer-
lingen om 13:00 uur op het plein. 
U bent van harte welkom om hierbij de kinderen aan te moedigen. 
De actieweek sluit a.s. vrijdag, maar we hebben besloten om de boodschappenkar tot volgende 
week woensdag te laten staan.  
U kunt dan nog spullen in de kar leggen. 
In de bijlage vindt u nog een keer de goederen lijst. 

 
 
 
Tuin achter de school: 
De tuin achter de school, hoort nu bij de school. 
We hebben opdracht gegeven alle struiken etc. eruit te halen en er gras in te zaaien. Zou u de kin-
deren willen vragen deze tuin niet te betreden, zodat het gras kan groeien. 
We willen hier graag een natuurspeeltuin maken en zijn bezig met een bedrijf voor het maken van 
een ontwerp hiervoor. 
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 Kinderboekenweek van 5 oktober tot 16 oktober 

In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zand-
kastelen maken of vliegeren op het strand, een hut bouwen 
of picknicken in het park of vogels spotten en een moes-
tuintje maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons 
heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen. 

Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte na-
tuurheld te worden. Ga mee op avontuur om al het moois 
van de natuur te zien! Leer over bijzonder dierenweetjes in 
informatieve boeken, dompel je onder in spannende verha-
len over woeste buitenavonturen of verwonder je over prachtige natuurillustraties in prentenboeken. Kom daarna mee naar 
buiten. 

De Kinderboekenweek 2022 is gi-ga-groen! 

We starten op woensdag 5 oktober gezamenlijk in de grote zaal in school. We gaan dan op zoek naar letters en zingen het 
kinderboekenlied wat ook door kinderen voor kinderen wordt gezongen en gedanst. Na deze start gaan we een hele week 
met het onderwerp verder en ook met voorlezen in alle groepen. 

Voorleeswedstrijd voor alle kinderen van groep 3 t/m 8. Thuis en op school mogen alle kinderen oefenen om hun lievelings-
verhaal zo goed mogelijk voor te lezen. En van elke groep wordt een winnaar gekozen. De beste voorlezers van alle groepen 
gaan naar de finale op 13 oktober.  Er zal een echte jury zijn die o.a let op toon, of je kinderen aan kijkt en of je een leuk ge-
deelte leest.Daar kiezen we de beste voorlezer van groep 3-6 en van groep 7en 8. We wensen alle kinderen veel succes met 
hun voorbereiding. 

Afsluiting met alle ouders en familieleden op vrijdag 14 oktober.  

We willen graag aan iedereen laten zien hoe gi-ga-groen het eruitziet in alle groepen. Iedereen is welkom tussen 13.15 en 
13.45. 


