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studiedag, alle kinderen zijn vrij

wo

03-10

start kinderboekenweek

do

04-10

workshop voorlezen voor groep 7/8 en
Leonardo Groen

wo

10-10

boekenmarkt op school

do

18-10

voorleeswedstrijd bovenbouw

vr

19-10

8.30 uur: kijkje in de klassen

ma
t/m
vr

22-10
t/m
26-10

wo

31-10

Zoë is geboren!
Op 7 september zijn juf Benthe en Nils de trotse
ouders geworden van hun derde kindje. Ze heet Zoë
en het gaat goed met haar en met Benthe.

herfstvakantie

8.30 uur: luizenpluis
(Kunt u helpen? Graag!)

We feliciteren Benthe, Nils, Dean en Loïs van hart met
de geboorte van Zoë en we wensen ze heel veel
geluk!

Verjaardagen

01-10

Joris

groep 7/8

01-10

Casper

groep 1/2

02-10

Marit

groep 3/4

03-10

Bo

groep 3/4

08-10

Vera

Leonardo Groen

09-10

Olivier

groep 1/2

17-10

Laila

groep 5/6

31-10

Aysegül

groep 5/6
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Kinderstralen start met overblijf
Vanav maandag 1 oktober verzorgt Kinderstralen de
overblijf bij ons op school. Heeft u uw kind(eren) nog
niet ingeschreven, dan kan dat nog. Gebruik daarvoor
het formulier dat u gekregen heeft van school, of de
link op onze website:
http://www.dezilvermeeuw.nu/de-overblijf

www.dezilvermeeuw.nu

directie@dezilvermeeuw.nu

Kijkje in de klassen
Op vrijdag 19 oktober bent van 8.20 uur tot 8.50 uur
van harte welkom in de klas van uw kind. U kunt dan
even rustig kijken waar de kinderen in de klas mee
bezig zijn. De IPC-leerwanden hangen tegen die tijd
alweer vol met allerlei werk en u kunt ook de schriften
van uw kind bekijken. De kinderen vertellen u er graag
alles over.

Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek. Ook
dit jaar doen wij daar volop aan mee.
De kinderen kunnen op school meedoen met de
Gouden Griffel- en Penselenwedstrijd: ze mogen
dan een mooie tekening maken of een verhaal
schrijven.
Nieuw dit jaar is de kinderboekenmarkt. Op
woensdag 10 oktober van 12.15 tot 13.15 uur mogen
alle kinderen die dat willen hun eigen oude boeken
verkopen op de markt in de zaal. De kinderen mogen
de opbrengst uiteraard zelf houden. Ze kunnen er ook
voor kiezen om een (deel van een) nieuw boek te
sponsoren voor onze schoolbibliotheek. De kinderen
die de aanschaf van een boek medemogelijk hebben
gemaakt, zullen eervol vermeld worden voorin het
gesponsorde boek.
Heb je zelf geen boeken om te verkopen, dan ben je
van harte welkom om te snuffelen tussen de boeken
op de markt!
Ook is er dit jaar weer een voorleeswedstrijd. Op
donderdag 18 oktober vanaf 14.00 uur kunt u op
school de ontknoping van de bovenbouw volgen, om
te zien welke leerling mee mag doen met de Nationale
voorleeswedstrijd. Hopelijk tot dan!
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Aanspreekpunt pesten
Op De Zilvermeeuw vinden we het heel belangrijk dat
kinderen zich veilig voelen op school. We werken er
daarom hard aan om te zorgen dat pesten zo weinig
mogelijk voorkomt. En als het dan toch gebeurt, dan
willen we dat graag zo snel mogelijk weten om er iets
aan te kunnen doen.
Kinderen en ouders kunnen natuurlijk altijd terecht bij
de leerkracht van hun kind, of bij de directeur van de
school. Verder hebben we ook een aanspreekpunt
pesten op school. Dit schooljaar is dat juf Nancy van
groep 5/6. Zij is op maandag t/m vrijdag aanwezig en
is ook bereikbaar via jufnancy@dezilvermeeuw.nu.
Als u signalen krijgt van pesten, dan kunt u ook altijd
bij haar terecht.
Met de kinderen bespreken we dit de komende week
ook in de klassen, zodat ook zij weten dat ze natuurlijk
bij hun eigen leerkracht terecht kunnen, maar ook altijd
bij juf Nancy kunnen aankloppen.
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