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Prikbord 17 september 2020
Agenda

Woensdag 30 september
Zaterdag 3 oktober
Zondag 4 oktober
Maandag 5 oktober

09.30-11.00 uur
Alle kinderen vrij

Vrijdag 9 oktober

Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober

Start Kinderboekenweek
Veegploeg
Meester Werner jarig
Studiedag team
Dag van de leerkracht
Afsluiting Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Kinderboekenweek 2020
Van 30 september t/m 11 oktober is het weer Kinderboekenweek.
Het thema dit jaar is: En toen
In verband met het 50-jarig jubileum van onze school zullen wij 50 jaar
teruggaan in de tijd.
We openen de Kinderboekenweek op woensdag 30 september met een filmpje,
dat in alle stamgroepen wordt getoond. En traditiegetrouw zullen alle
stamgroepen op deze dag een boek cadeau krijgen.
Kinderen kunnen op school meedoen aan de stel- of tekenwedstrijd voor de
gouden griffel of gouden penseel.

Op 6 oktober gaan de kinderen uit de groepen 5/6 speeddaten met boeken en
de kinderen van groep 4 gaan uit een favoriet boek voorlezen aan groepjes
kinderen uit de groepen 1/ 2 en groep 3
In de groepen 7-8 wordt de Nationale Voorleeswedstrijd gehouden. De winnaar
krijgt een boekenbon.
Op woensdag 7 oktober krijgen de kinderen les zoals er les werd gegeven 50
jaar geleden. Bij de onderbouw staan de weken 39, 40 en 41 in het teken van
boeken en de tijd van toen (50 jaar geleden).
Wij vinden het fijn als jullie kinder- leesboeken of andere items hebben
uit de 60er/70er jaren, die wij mogen lenen, graag voorzien van naam.
Wij sluiten de Kinderboekenweek af op 9 oktober met de uitreiking van het
gouden penseel, de gouden griffel en de boekenbon voor de verschillende
winnaars. Hiervan worden foto’s gemaakt.

Nieuws m.b.t. de verhuizing
Sinds het uitbreken van het Coronavirus is het stil rondom de voorbereidingen
van de verhuizing van de KDS naar het Kazerneterrein. Mijn verwachting was
dat ik u al eerder iets had kunnen vertellen. Helaas was dat nog niet mogelijk.
De inrichting van de Parklaan krijgt wel vorm en de gemeente is bezig om veilige
oversteekplaatsen te organiseren. Uiteraard is dat natuurlijk een belangrijke
voorwaarde bij de verhuizing van de KDS naar het Kazerneterrein.
Mocht er binnenkort meer informatie zijn dan zal ik deze informatie met u delen.
De gevormde klankbordgroep m.b.t. de verhuizing zal dan ook weer vorm
krijgen en zullen er bijeenkomsten worden gepland.
Werner de Geest

Schoolregels zichtbaar in de school
Sinds deze week hangen de schoolregels van de KDS zichtbaarder in de school.
De schoolregels zijn uitgangspunt voor het maken van stamgroepafspraken
binnen onze stamgroepen. Binnen deze ‘gouden weken’ (startweken schooljaar)
praten wij in de stamgroepen met elkaar over hoe wij met elkaar op school,
maar zeker in de stamgroep met elkaar omgaan. Dit leggen de stamgroepen
vast in stamgroepafspraken. Die hangen zichtbaar in de stamgroep.

Gezocht TSO medewerkers

De Tussen Schoolse Opvang (TSO) van de KDS zoekt nieuwe TSO medewerkers.
Kent u iemand, een buurman of –vrouw, een opa of oma of vindt u het zelf leuk
om een rol te spelen binnen het overblijven op de KDS dan kunt u contact
opnemen met Werner.
Graag vertellen wij u meer over het overblijven op de KDS en natuurlijk is het
mogelijk om een keer vrijblijvend mee te draaien.
De TSO medewerkers ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor het
overblijven. Een overblijfkracht is ongeveer iets meer dan een uur aanwezig bij
het overblijven. Uiteraard via een rooster en inplannen in overleg.
Vragen of interesse?
U kunt altijd met mij contact opnemen
Werner de Geest

Gezinsviering

Zie jij de Vrede?
Op zondag 27 september vieren we na lange tijd weer een
gezinsviering. Wij kijken er enorm naar uit om jullie
allemaal weer te zien!
Het is het einde van de vredesweek, en daar gaan we het
met elkaar over hebben.

Zie jij de vrede als je om je heen kijkt?
Hoe ziet de vrede er uit?
Kun je dat eigenlijk wel zien?
Kun je de vrede ook voelen?
En hoe dan? We hopen daar met jullie antwoorden op te krijgen.
Het kinderkoor “Sing to God” is er natuurlijk ook weer bij.
Geef je van tevoren op dat je komt bij ede@pztb.nl
We maken er met elkaar een mooie viering van!

BIJLAGEN :
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
-

Vrienden
Opvoeden
Pittige pubers

Vanuit de verenigingen:
Teamsport? Train eens mee met korfbal bij CKV Reehorst ‘45!
Heeft je kind een beetje balgevoel? Heeft het energie teveel en vindt het rennen
heerlijk? Laat je kind meetrainen bij korfbal! Korfbal is een dynamische en
tactische sport en wordt van jongs af aan gespeeld door gemengde teams.
Er wordt fanatiek gespeeld maar binnen een sportieve sfeer, op en naast het
veld. Voor de jeugd worden buiten de trainingen om ook leuke activiteiten
georganiseerd door het jeugdbestuur (bootcamp, film- bowlingavond, etc.).
Kom gewoon eens kijken en sfeer proeven met je kind tijdens een training op de
woensdagmiddag of bezoek eens een wedstrijd van de jeugd op zaterdag. Voor
de kinderen van 3-6 jaar is er een Kangoeroeklup om de week op zaterdag.
Je kind kan 3x meetrainen om te ervaren of hij/zij het leuk vindt. Op de
website www.ckvreehorst45.nl vind je de tijden van de trainingen en wedstrijden
van de F, E en D-teams.
Meld je kind van tevoren even aan voor de 1e proeftraining
via: info@ckvreehorst45.nl
Direct lid worden mag natuurlijk ook:
Marja Langevoort, ledenadministratie@ckvreehorst45.nl
Adres: CKV Reekhorst ’45, Sportcomplex ’t Schuttersveld, Langekampweg 4 Ede

