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AGENDA

VERJAARDAGEN

4-8 november Adit gesprekken
9 november Dirigeerproject - slotconcert in
Amare Mercurius
2 november
1 december
8 december
11 december
30 december

24 november Studiedag – kinderen zijn vrij
3 december

Sinterklaas op school.
De kinderen zijn om 12.30 uur
uit.

Jasmijn
Maxim
juf Lieke
Reuben
juf Elsbet

22 december Kerstdiner op school
23 december Roostervrije dag – kinderen zijn vrij
24 december Roostervrije dag – kinderen zijn vrij

Kinderboekenweek
Op woensdag 6 oktober was de start van de Kinderboekenweek met het thema “Worden wat je wil.”
Gedurende deze week hebben de kinderen allerlei
activiteiten gedaan omtrent kinderboeken en
verhalen met dit thema. Zo heeft een groep
kinderen tijdens Ralfi lezen een tekst gelezen over
“een slak en een worm.” De worm wilde zelf graag
weten wat hij wilde worden, namelijk een slak.
Kinderen hebben beroependobbelspel gespeeld om
zelf erachter te komen wat ze willen worden.
Ouders zijn op bezoek geweest om over hun beroep
te vertellen. Dit was heel interessant en de kinderen
en de leerkrachten hebben ervan genoten. Ook heeft een aantal ouders voorgelezen en de
opa van Gabriel had zelfs nog tijd voor een spelletje. Hartelijk bedankt ouders en opa.
Tot volgend jaar.
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Pica typen
Deze week zijn we met de kinderen begonnen met de typecursus Pica Typen. Als kinderen
een typediploma hebben, wordt het gebruik van een computer of laptop voor het maken
van lessen, huiswerk, spreekbeurten en werkstukken steeds minder een probleem.
Na een succesvolle proefles, zijn we afgelopen dinsdag daadwerkelijk gestart. Uw kind zal er
wellicht al iets over hebben verteld. Tijdens de Pica typecursus maakt uw kind als het ware
een soort wereldreis en ‘bezoeken’ ze 60 bestemmingen. Tijdens het bezoek aan deze
bestemmingen, ontdekken ze allerlei spectaculaire weetjes aan de hand van filmpjes, foto’s
en quizzen. Pica typen is afgestemd op kinderen met dyslexie. Meer informatie kunt u lezen
op https://www.picatypen.nl/

Schoolfruit
Onze school doet dit jaar mee aan EU-schoolfruit. Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022
krijgt uw kind op school gratis drie porties groente en fruit per week. Op dit moment weten
we nog niet op welke dagen het fruit bezorgd wordt, maar we houden u op de hoogte.

Juf Elsbet komt terug vanaf 15 november
Vanaf 15 november zal juf Elsbet weer terug komen op school na haar verlof! Ze is op 15 juli
bevallen van haar tweede zoontje Kasper.
We zien er naar uit om haar weer te mogen verwelkomen op Het Open Venster!
Ze zal tot aan de kerstvakantie op maandag en dinsdag voor Pluto staan. Juf Lalitha zal op
woensdag, donderdag en vrijdag voor Pluto staan. Juf Mirjam zal vanaf dan op donderdag en
vrijdag instructiegroepen begeleiden. Na de kerstvakantie zal juf Elsbet weer op maandag,
dinsdag en woensdag voor Pluto staan.
Omdat juf Anita tijdelijk extra invalt op IVIO, waar zij ook werkt, zal juf Lalitha voorlopig op
woensdag voor Mercurius staan.
Met hartelijke groeten van het team van Het Open Venster
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