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Digiduif wordt Social Schools (belangrijk!)
Digiduif, dat door ons gebruikt wordt voor communicatie met u als ouder/verzorger gaat
fuseren met Social Schools. Digiduif zal hierdoor verdwijnen en alle verdere communicatie
zal gaan via Social Schools. Het is dan ook belangrijk dat u de app van Social Schools 3.0
download (via appstore of Google play), om alle schoolinformatie te blijven ontvangen!
Door de overgang van het ene systeem naar het andere, is het mogelijk dat er tussen
29 oktober en 1 november niet ingelogd kan worden. Vanaf 1 november kunt u, met de
inloggegevens van Digigduif, inloggen op de app van Social Schools.

Inloopspreekuur CJG coach (herinnering)
Afgelopen jaar zijn we op proef gestart met een inloopspreekuur van een CJG coach op
onze locatie. Aangezien dit goed bevallen is, zal dit komend jaar doorgezet worden. U kunt
met allerlei vragen terecht bij een CJG coach, al dan niet in overleg met de leerkracht. Een
CJG coach kan informatie geven, hulp bieden, ondersteunen, etc. De inloopspreekuren
zullen in deze nieuwsbrief worden vermeld.

PBS
De regel(s) van PBS voor komende periode:
 Ik was mijn handen en laat de wc-ruimte netjes achter.
 Ik gebruik de tablet alleen als ik hiervoor toestemming heb.

Afsluiting Kinderboekenweek
Inmiddels is de Kinderboekenweek afgesloten. Er waren meer dan 80(!) winnaars van de
leesmarathon. Ze zijn allemaal met een mooi prijsje naar huis gegaan. Er is heel veel
voorgelezen door meesters en juffen, door ouders en door bovenbouwleerlingen. Alle
kinderen hebben iets geleerd over een favoriete kinderboekenschrijver. Ook is er hard
gewerkt voor de creatieve wedstrijd, met als thema ‘vriendschap”. De werkstukken waren
vandaag voor alle ouders te bewonderen. De makers van de allermooiste werkstukken
hebben een prijs in ontvangst genomen; Een gouden of zilveren griffel voor de mooiste
tekst, of een gouden of zilveren palet voor het mooiste kunstwerk.
Dit zijn de prijswinnaars:
Kleuters:
Brandon, Ahlam, Ceyda, Hubert, Ziva en Ömer.
Onderbouw:
Gouden palet: Dilano, Zilveren paletten: Nai-Jaily en Nikki
Middenbouw:
Gouden griffel: Stan, Zilveren griffel: Joshua
Gouden palet: Simran, Zilveren palet: Wictoria
Bovenbouw:
Gouden griffel: Mira, Zilveren griffel: Arda
Gouden palet: Merve

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!
En speciale dank aan juf Linda die de kettingen gemaakt heeft voor het vriendschapsspel en
meester Jaap voor de productie van de griffels!

BUZZ IV, naar de maan (groep 7 & 8)
Op dinsdag 6 november speelt toneelgezelschap “Unieke Zaken” de voorstelling BUZZ IV
voor de groepen 7 en 8. Deze voorstelling, die plaatsvindt in een vrachtauto bij school, gaat
over de ruimtereis en maanlanding van Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins in
1969. Naast deze 45 minuten durende voorstelling, zullen de groepen ook een workshop
krijgen in het klaslokaal.

Wecycle inzamelactie 2018 (herinnering)
Ook dit jaar doen wij weer mee met de Wecycle scholen inzamelactie. Tot 9 november kunt
u oude/kapotte (kleine) elektrische apparaten inleveren op school. Denk hierbij aan:
elektrische tandenborstel, haardroger, boormachine, broodrooster, fototoestel etc. (geen
witgoed en computers). Wij gaan weer inzamelen voor twee fantastische boekenpakketten
voor de schoolbibliotheek. Voor iedereen die een apparaat inlevert ligt er een bouwpakket
klaar. Inleveren kan bij de administratie.

