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AGENDA

2018-10-12
2018-10-15
2018-10-16
2018-10-18

VERJAARDAGEN

Afname Adit groep 8
MR
Zeeheldentheater
Meespeelconcert Ontdek Het
Orkest – Pluto

Kia

27 oktober

2018-10-22
Start Herfstvakantie
2018- 11 -5 t/m 7 IHP gesprekken

Uitstapje Zeeheldentheater 2018-10-16
Op dinsdag 16 oktober gaan wij met alle klassen naar Muziektheater Briza naar de voorstelling de 3
B's in het Zeeheldentheater. Deze voorstelling gaat over de strijd tegen pesten, een nog steeds zeer
groot en actueel probleem op veel scholen en in veel kinderlevens. De voorstelling duurt van 13.00
tot 14.00 uur. Wij hopen rond 14.30 uur weer op school te zijn maar zijn mogelijk iets later. Wij gaan
met het Openbaar Vervoer. Wilt u er aan denken om een OV chipkaart of geld mee te geven voor
deze reis.

MR 2018-10-15
Maandag 15 oktober aanstaande vindt de volgende MR plaats. Deze zal worden voorgezeten door
Ingrid Schumacher.

IHP gesprekken
Op 19 oktober ontvangt u een uitnodiging voor de IHP (Individueel Handelingsplan) gesprekken. Deze
zullen plaats vinden met Irma van Kleef (remedial teacher). Dit is voor Jupiter op maandag 5
november, Pluto op dinsdag 6 november en Mercurius op woensdag 7 november. Irma laat zien aan
welke doelen zij met de kinderen heeft gewerkt. En er aan welke doelen gewerkt zal worden in de
volgende periode.
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Muziekimpuls
Dit schooljaar zijn we gestart met Muziekimpuls. Dit is een initiatief waarbij er een keer in de twee
weken een muziekdocent bij ons muziekles komt geven. De week erna geven de leerkrachten zelf
muziekles. We hebben al hard geoefend met 'Hit the road, Jack' en 'Opzij, opzij, opzij'. Ook hebben
we kennisgemaakt met bladmuziek, ritmes en lange en korte noten. We houden u op de hoogte van
onze activiteiten!

Kinderboekenweek “Kom erbij!”
Op woensdag 3 oktober hebben we met alle scholen uit ons gebouw de Kinderboekenweek geopend
buiten op het schoolplein met het lied van Kinderen voor Kinderen: Kom Erbij.
Zoals de titel van het lied al verklapt is het thema dit jaar: Kom Erbij.
Aan het eind van de ochtend hebben we met alle klassen gesproken over de betekenis van het
thema en de winnende boeken die bekroond zijn met een griffel of penseel. Met elkaar hebben de
kinderen boeken geruild op de ruil markt, dit was een groot succes.
Alle groepen hebben tijdens de Kinderboekenweek een bezoek gebracht aan bibliotheek Haagse
Hout voor een les. Ook zijn de kinderen 2 keer extra voorgelezen door ouders en een oma. Waarvoor
dank.

IPC Project Utopie
Vrijdag 12 oktober beginnen alle klassen met een nieuw IPC Project. Ook dit project zal staan in het
teken van Utopie. Bij Jupiter is de leerlijn welke gevolgd gaat worden dans en bij Pluto en Mercurius
theater. Uiteraard wordt ook dit IPC project weer afgesloten met de ouders. U hoort te zijner tijd op
welke datum deze afsluiting zal plaatsvinden.
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