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KOMENDE ACTIVITEITEN
datum

Woensdag 7 oktober 2015
Donderdag 8 oktober 2015
Vrijdag 9 oktober 2015
woensdag 14 oktober 2015
Vrijdag 16 oktober 2015
Maandag 26 oktober t/m vrijdag 30
oktober

activiteit
Start Kinderboekenweek
Studiedag, leerlingen vrij
Studiedag, leerlingen vrij
Salto studiedag, alle leerlingen van alle
Saltoscholen zijn vrij. Deze dag is voor alle
Saltomedewerkers.
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie

8 en 9 oktober studiedagen naar Giethoorn

Onze school kent een vrij lange traditie wat betreft schoolreizen. Eind jaren 20
ging onze school al met de hoogste klas op meerdaagse schoolreis naar Petten.
Voor die tijd bijzonder, alleen al als je kijkt naar de mogelijkheden voor
vervoer en de snelheid daarvan in die tijd. Sinds de jaren 50 gaat onze school
met groep 8 naar Giethoorn. Een traditie die dus al 65 jaar oud is. We vinden
het belangrijk om als team verbinding te leggen met deze traditie in Giethoorn
zelf. Op woensdagmiddag 7 oktober vertrekken wij gezamenlijk naar Giethoorn
en verblijven wij tot en met vrijdag 9 oktober in de accommodatie “Samen
Eén”. In deze accommodatie verblijven wij ook altijd op schoolkamp.
Gedurende deze dagen werken wij aan onze verbintenis als team, aan ons
schoolplan voor de komende 4 schooljaren en zorgen we dat ieder teamlid
verbonden raakt met Giethoorn zoals al 65 jaar lang onze leerlingen van groep
8 ons voorgaan.

Meneer Hans
Meneer Hans, leerkracht van de groepen 5, is geopereerd aan zijn sleutelbeen.
Juf Irma Meulendijks is in de beide groepen 5 ingezet om de vervanging te doen.
Meneer Hans heeft vanaf maandag 5 oktober zijn werkzaamheden weer deels
opgepakt.
Kinderboekenweek
Vanochtend hebben we de feestelijke opening gehad van de Kinderboekenweek in de
aula van de school. Dit jaar is het thema “Raar maar waar” en dit thema staat
natuurlijk bol van natuur, techniek en wetenschap. We zongen samen het lied
Techniek van Kinderen voor Kinderen met een bijbehorende dans.
Vandaag stond ook de opening van de nieuwe schoolbibliotheek op het programma.
Op maandag 12 oktober gaan we verder met de Kinderboekenweek activiteiten, met
een voorstelling voor de groepen 1 t/m 5 en de groepen 5 t/m 8. In de Uitvindingen
en ontdekkingen show bespreekt Professor Tita Stein belangrijke onderwerpen zoals;






het vuur, het wiel en de boekdrukkunst
de aarde, de zon en de maan
licht, elektriciteit en geluid
telescoop, microscoop en bioscoop
paddenstoelen, bomen en dinosaurussen

Tijdens de Kinderboekenweek stellen we in de groepen boeken centraal die over
techniek, natuur en wetenschap gaan.
Op vrijdag 16 oktober sluiten we af met een spetterende boekenbingo in alle groepen!
Hierbij kunnen leerlingen, hoe kan het ook anders, een boek winnen!
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