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Koffieochtend
Op vrijdagmorgen 9 november is er weer een koffieochtend.
Om 8.30 uur kunt u het programma Bouw zien in de aula en rond 9 uur
komen leerlingen vertellen over het werken met Plannex.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd !
De koffieochtend van 10 oktober jl. werd ingevuld door leerlingen van de groepen 3
en 8. Best spannend voor onze leerlingen. Maar zij hebben het geweldig gedaan. Om
u een beeld te geven van de koffieochtend hebben de leerlingen van groep 8 een
verslag gemaakt en de leerlingen van groep 3 een woordweb.

Activiteiten
Oktober
19 Studiedag 2
(Leerlingen vrij)
20 t/m 28 Herfstvakantie
30 Jaarvergadering OR/MR
31 Hoofdluiscontrole

Chromebooks uitleggen koffieochtend voor de ouders .
Woensdagochtend 10 oktober mochten wij ( Linde & Julia )
uitleg geven over de Chromebooks voor de ouders die bij de koffieochtend
waren.
Linde die ging aan de ene kant uitleg geven
en Julia ging aan de andere kant uitleg geven.
We hebben allebei rekenen , spelling , woordenschat , Engels en de nieuwe
inlogmethode uitgelegd , Zuluconnect waar we pas een
weekje meewerken.
We hadden alles uitgelegd en dit is onze mening
wat wij ervan vonden.
Julia:
Ik vond het zelf superleuk om te doen en ik zou het graag
nog een keer willen doen.
Ik hoop dat de ouders het ook superleuk vonden
dat wij dit hebben uitgelegd.
Linde:
Ik vond het ontzettend leuk om te doen en ik hoop dat de ouders dat ook
vonden. ik hoop dat we vaker voor zoiets gevraagd worden.
En ik hoop ook dat de ouders er iets van geleerd
hebben.
Wij hopen dat we nog een keertje langs mogen komen
om dingen uit te leggen.
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Herfstvakantie
De tijd gaat snel! Het is alweer bijna herfstvakantie! Van vrijdag 19 oktober tot en met zondag 27 oktober is de
school gesloten.
We wensen u met de kinderen een fijne herfstvakantie toe.
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