Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Beterschap
Dineke (groep 1/2) en Ke Mei (groep 7) hebben afgelopen week een operatie
ondergaan. Beide knappen al weer aardig op en komen al weer naar school. We
wensen hen beide van harte beterschap en een voorspoedig herstel toe.

Verkeersexamen groep 7
Op maandag 30 maart 2020 zal in groep 7 het theoretisch verkeersexamen afgenomen worden. Elke
week maken de kinderen op school een proefverkeersexamen. Zo oefenen we alvast voor 30 maart.
Het examen wordt digitaal afgenomen, dus we weten gelijk de uitslag. We houden wel een papieren
versie achter de hand. De technologie laat ons wel eens in de steek.
PM Voorlichtingsavond
Op maandag 11 november is er een voorlichtingsavond voor de ouders van groep 8 op de csg. Prins
Maurits. Het thema is: ‘Alles over de brugklas’, aanvang 19.30u. Voor meer info
https://www.csgpm.nl/voorlichtingsavond-groep-8
Bijlage
In de bijlage vindt u een uitnodiging voor een Kinderkerst in Goes.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 31 maart komt de schoolfotograaf bij ons op
school. Zij zal pasfoto’s, klassenfoto’s en familieportretten
maken. De familieportretten zijn alleen bedoeld voor
schoolgaande broertjes en zusjes. U hoort wanneer de
aanmelding voor een familieportret gedaan kan worden.

Rijksmuseum
Maandag 11 november is ons tweejaarlijkse uitje naar het Rijksmuseum gepland. De kinderen van
groep 7-8 gaan die dag naar het Rijksmuseum. We krijgen daar een mooie rondleiding met als titel
“Proef de Gouden Eeuw” .

Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
In een museum mag je nergens aankomen... maar tijdens deze kennismaking met het dagelijkse leven
uit de Gouden Eeuw worden wel alle zintuigen van de leerlingen aangesproken. De leerlingen
proeven specerijen uit verre landen, ruiken het atelier van Rembrandt, voelen hoe zacht de jurken van
rijke dames waren en ontdekken de geluiden van de Nachtwacht. We vertrekken om 08.45u bij het
gemeentehuis en we verwachten om 14.45u weer terug te zijn op school. De kinderen moeten een
lunchpakket, drinken en een tussendoortje meenemen. Graag in een goede rugzak.
Boekpromotie
Volgende week dinsdag komt een medewerker van de bibliotheek een half uurtje in de groepen. Ze
vertelt dan over boeken en leest een stukje voor. Daarna laat ze een stapeltje boeken achter. We
stimuleren de kinderen zo om eens andere boeken te pakken en over boeken te praten.
VO dag
Volgende week vrijdag,15 november, hebben de kinderen van groep 8 een VO dag. Ze gaan dan
kijken op drie locaties van het voortgezet onderwijs. We starten op de locatie aan de Schoolstraat,
daarna gaan we naar de Prins Maurits en we sluiten de dag af aan de Langeweg. De kinderen moeten
zelf een lunchpakketje meenemen. Op SocialSchools komt een bericht of de kinderen allemaal op de
fiets moeten komen of niet.
10 minutengesprekken terugblik
We kijken terug op twee intensieve avonden waarin wij als leerkrachten veel informatie van u hebben
gekregen en andersom.
Het kan zijn dat u na het gesprek toch nog een vraag heeft, stel die gerust!
De contactweek is pas over 4 weken, dat duurt misschien te lang. U kunt de vraag maar beantwoord
hebben. Loop er niet te lang mee rond.
Infoavond groep 8
De informatieavond van groep 8 is op dinsdag 19 november. U kunt zich nog opgeven via
SocialSchools. Wees welkom!
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