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Bijlage: Coole Kidsnacht

Agenda Oktober
22-26 okt
Herfstvakantie
30 okt
Schoolschaatsen
31 okt
Luizencontrole
6-nov
Schoolschaatsen
20-nov
10 minuten gesprekken
22-nov
10 minuten gesprekken
29-nov
Leerlingen middag vrij
30-nov
Slotnijs

Bijbelrooster - Trefwoord
Week 42 t/m 45 (15 oktober t/m 9 november): Verfraaien
Inhoud: Over mooi en lelijk, over mooier maken dan het is, over waardering
van uiterlijk en over genieten van schoonheid.
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5)
Week 46 t/m 48 (12 t/m 30 november): Dromen
Inhoud: Over dromen met je ogen open, over visioenen en
toekomstdromen en over de vraag hoe dromen de mens sterker kunnen
maken.
Bijbel: De dromen van Jesaja (Jesaja).

•

Victory4all: Heitje voor een karweitje

In de herfstvakantie kunnen alle kinderen een heitje voor een karweitje doen voor ons
zendingsdoel, Victory 4 all. Alle scholen van CBO Noardwest Fryslân hebben dit jaar een gezamenlijk
doel, geld inzamelen voor kinderen in de sloppenwijken van Jeffrey´s-bay en Humansdorp voor goed
lesmateriaal op hun scholen. Voor meer info: https://victory4all.nl
In november zullen we nog een sponsorloop organiseren, hier horen jullie later meer over.
Dus, heeft u nog een klusje? In de herfstvakantie kunt u een beroep doen op de kinderen, ze hebben
allemaal een lijst waar klusjes opstaan die ze voor u willen doen.
Succes allemaal!
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•

Even voorstellen 1

Hallo, ik ben Froukje Jongsma, 21 jaar en woon in Vrouwenparochie. Mijn hobby’s zijn lezen,
winkelen, lekker eten en voetballen. Ik doe de pabo op NHL Stenden en zit nu in het laatste jaar van
de opleiding. Vorig jaar heb ik op de Slotschool stagegelopen in groep 4 en in groep
2/3. Dit jaar ga ik op de Slotschool mijn Lio eindstage in groep 2 doen. De eindstage
houdt in dan ik van maandag tot en met woensdag zelf de groep draai. Marijke en
Jettie zullen mij hierbij ondersteunen. De eindstage begint februari. Ik heb er enorm
veel zin in en kan op de Slotschool veel leren!

•

Even voorstellen 2

Hallo allemaal, ik ben Silke Koopmans en ik ben dit jaar stagiaire op de Slotschool.
Ik studeer Pabo aan de NHL Stenden Hogeschool. Ik zit nu in het 2e jaar van mijn studie en ben 18
jaar. Momenteel loop ik stage in groep 8 waar ik het erg naar mijn zin heb.
Ik hoop dat ik dit jaar nog veel leuke en vooral leerzame dingen mee mag maken!
Groetjes, Silke Koopmans

•

Nieuws uit de groepen - Super juffie!
Op vrijdagmiddag 12 oktober, was de voorleeswedstrijd om de
voorleeskampioen van de Slotschool 2018 te bepalen. Zes
dappere leerlingen, waarvan drie kinderen uit groep zeven en
drie kinderen uit groep acht, streden om de overwinning. Met
alle kinderen van groep 5 t/m 8, luisterden we naar de mooie
stukjes uit verhalen die de kinderen hadden voorbereid.
Uiteindelijk besloot de jury, bestaande uit Juf Loltje van de
bibliotheek, Juf Rianne van groep 4/6 en Juf Lasanna van groep 6,
wie de felbegeerde titel kreeg. De overwinning werd behaald in
groep 8, Hillie won met haar mooie voordracht uit Super juffie!
Tijdens de regionale voorleeswedstrijd zal ze onze school
vertegenwoordigen. Heel veel succes namens ons allemaal!

•

Nieuws uit de groepen - Vallen en opstaan!

Op dinsdag 2 oktober had groep 5 de eerste schaats-les
in de 11STEDENHAL, te Leeuwarden. In een lessenserie
van vijf lessen, leren de kinderen (beter) schaatsen. De
eerste twee lessen zijn super goed bevallen, we hebben
het ontzettend naar onze zin! Bij de eerste les vonden de
kinderen het ijs wel ontzettend glad, hier hebben we het
in de klas even over gehad. Het natuurijs, waar de
meeste kinderen vorige winter op geschaatst hebben, is
veel stroever. Daardoor was het voor de meeste
kinderen weer een hele nieuwe ervaring.
Na de herfstvakantie hebben we nog twee lessen, op 6
november hebben we de laatste les. Dan hebben we een
Elfstedentocht met een echte koek en zopie kraam!

• Museum Fryslân
In de bijlage bij dit Slotnijs vindt u een flyer van de ‘Coole Kidsnacht 2018’
Het thema dit jaar is in lijn met de Kinderboekenweek ‘Vriendschap’
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•

Kinderboekenweek 2018 - ‘Kom erbij’!

Het leesboek wat in groep 5 centraal
stond.

Donderdag 4 t/m vrijdag 12 oktober stond op school in het teken van
de Kinderboekenweek. Op donderdag 4 oktober hebben we met
elkaar, onder toeziend oog van een aantal ouders, de
Kinderboekenweek op het plein geopend. Met de hele school zongen
en dansten we het lied van Kinderen voor kinderen, speciaal
geschreven voor de Kinderboekenweek.
Tijdens deze week waren er veel activiteiten in school. De voorleesfluit
klonk elke dag en bij dit signaal begon iedere leerkracht 10 minuten
voor te lezen in de klas. Samen met de hele school hebben we een
mooi verhaal geschreven over poes Amara. Juf Hilde en Juf Alina zijn
hier in groep 1 mee gestart en zo is het verhaal in elke klas een stukje
langer gemaakt. Aan het einde van de week, vrijdag 12 oktober,
hebben we de Kinderboekenweek gezamenlijk afgesloten. Het thema
wat centraal stond was vriendschap en maatjes.

Tijdens de afsluiting hebben de kinderen met elkaar een speurtocht door de school gedaan naar
bekende maatjes, zoals Jip en Janneke.
Uiteindelijk kwam er uit de puzzel met cijfers en letters een mooie zin;
Vriendschap is… iedereen hoort erbij!
Het was een fijne week, met een geslaagde afsluiting!

•

Kerstsamenzang

Hallo jongens en meisjes,
Kerst lijkt nog heel ver weg, maar we zijn alweer druk bezig met de
voorbereidingen van de jaarlijkse Kerstsamenzang.
Op zaterdagavond 15 december komen we weer met heel veel muzikanten
en zangers bij elkaar in de sporthal de Bildtse Slag om voor iedereen mooie
liedjes te spelen/ zingen.
Extra speciaal is dat de Kerstsamenzang dit jaar voor de 30e keer wordt
gehouden!
Het is onderhand al een beetje een traditie geworden om met een kinderkoor van de Slotschool op
die avond mooie kerstliedjes te zingen.
Dit jaar willen we dat dan ook voor de 3e keer weer gaan doen.
Daarvoor zijn wij op zoek naar enthousiaste zangers/ zangeressen uit de groepen 1 t/m 6 die op
zaterdagavond 15 december op het podium willen staan.
Wil je ook meedoen?
Zet dan alvast de Kerstsamenzang op zaterdag 15 december op de kalender!
Verdere info volgt!

•

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

22 okt
24 dec
18 feb
19 apr
29 apr
30 mei
10 juni
15 juli

t/m 26 okt 2018
t/m 4 jan 2019
t/m 22 feb 2019
t/m 22 apr 2019
t/m 3 mei 2019
t/m 31 mei 2019
2019
t/m 23 aug 2019

Volgend Slotnijs: 30 november.
Kopy voor woensdag 28 november naar: t.nicolay@cbo-nwf.nl
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