Nieuwsbrief CBS De Welle
7 oktober 2016

Nieuws van de directie

Prognoses
De Welle groeit en volgens de
prognoses groeien we nog verder.
Dit is mooi. Vanuit ons
bestuurskantoor is er gevraagd om
de prognoses voor het te verwachten
aantal kinderen goed bij te houden.
Ook wij willen dat graag weten.
Ik wil u daarom vragen kinderen die
in die periode 4 jaar worden en waar
al van vast staat dat ze bij ons op
school komen door te geven. Dit
kunnen ook kinderen van
bijvoorbeeld de buren of kennissen
zijn.
Via welle@alphascholengroep.nl kunt
u dit melden.

van juf Kim, de lessen overnemen.
Voor mijn eindopdracht zal ik
onderzoek doen in de school. Ik ga
mij richten op de sociale veiligheid
en omgevingsonderwijs.
De eerste vier weken stage zitten
erop, en met een blij gezicht kijk ik
hierop terug! Deze school, collega’s
en kinderen voelen als een ‘warm
bad’ waarin ik terecht gekomen ben.
Mocht u als ouders en/ of verzorgers
nog vragen hebben, stel ze dan
gerust.
Beamers
Ze lagen al een tijdje te wachten
maar nu zijn dan toch nieuwe
beamers in groep 1/2 ,groep 3 en
groep7/8 geplaatst.

Voorstellen.
In de vorige nieuwsbrief zijn er een
groot aantal personen die zich
hebben voorgesteld. Deze keer nog
een bijdrage van Nicky Hazeleger.
Even voorstellen…
Mijn naam is Nicky
Hazeleger. Sinds
een jaar woon ik
samen met Martin
in Yerseke.
Ik zit in mijn
laatste jaar van de
pabo te Vlissingen.
Het gehele
schooljaar zal ik
mijn lio- stage
(leraar in
opleiding) lopen in
groep 5 &6. Op de
donderdag en
vrijdag zal ik,
onder begeleiding

Zelfs met fel zonlicht is het beeld
goed.

Website

Op dit moment zijn we trots om u te
vertellen dat de site online is. Hij is
mooi en overzichtelijk. Ik zou zeker
eens kijken.
Vanaf volgend jaar zullen de
nieuwsbrieven ook via de site
komen. www.cbsdewelle.nl

Schoolfruit

We zijn dit jaar weer ingeloot voor
het EU-schoolfruit programma. Op 7

november zal er weer groente en

fruit worden geleverd. Vanaf die
week hoeven de kinderen op
woensdag en donderdag voor de
ochtendpauze geen eten meer
mee te brengen.
Nationaal schoolontbijt
Dit jaar doen we weer mee aan
het Nationaal Schoolontbijt.
Op Dinsdag 8 november hoeven
de kinderen nog niet te hebben
ontbeten. Dit doen we gezellig
met z’n allen op school.
Kinderboekenweek

KINDERBOEKENWEEK thema :
voor altijd jong
5-15 oktober 2016
De Kinderboekenweek is sinds
1955 een jaarlijks terugkerende
week van 10 dagen in september en
oktober (voorheen 8 dagen in
oktober en november) ter promotie
van het (Nederlandse) kinderboek.
Tijdens deze week geven
participerende boekwinkels bij
besteding van een bepaald bedrag
aan kinderboeken het
Kinderboekenweekgeschenk, een
uitgave van de Stichting CPNB
(Collectieve Propaganda van het
Nederlandse Boek) cadeau.Op
basisscholen wordt er meestal veel
aandacht aan de kinderboekenweek
besteed. Er is voor het
basisonderwijs door de Stichting
CPNB een lespakket samengesteld
dat scholen in het voorjaar bij de
boekhandel kunnen bestellen en
kunnen gebruiken bij de lessen. Ook
zijn er diverse informatiegidsen over
boeken gratis bij de boekwinkel
verkrijgbaar zoals de Voorleesgids en
de Kinderboekenmolen. Dit zijn
gratis tijdschriften met een overzicht
van boeken die worden verspreid
onder basisscholen, boekhandels en

bibliotheken. Aandacht wordt dan
ook besteed aan de Zilveren Griffel
en Gouden Griffel.De bibliotheken
besteden extra aandacht aan lezen
en organiseren vaak diverse
activiteiten rond de
kinderboekenweek, zoals een
voordracht door een schrijver. Aan
de vooravond van de
kinderboekenweek wordt een
boekenbal, het Kinderboekenbal in
het Muziekgebouw aan 't IJ
gehouden waarbij veel schrijvers
aanwezig zijn.
Rondom lezen: Tips, achtergronden
en meer over voorlezen. Mooie
voorleesboeken en digitaal materiaal
te vinden op :
http://www.leesplein.nl/
Op de foto de opening van de
kinderboekenweek op de Welle.
Dinsdag 11 oktober is er een creaochtend waarbij u van 11.00 uur tot
11.30 uur welkom bent. De kinderen
en wij hopen op veel
ouders/verzorgers maar ook op opa’s
en oma’s.

Studiemiddag

Donderdag 20 oktober is er voor het
team een studiemiddag. Alle
kinderen zijn dan om 11.45 uur vrij.

Belangrijke data





Dinsdag 11 oktober creaochtend.
Donderdag 20 oktober
kinderen om 11.45 uur vrij.
Dinsdag 8 november Nationaal
Schoolontbijt.
Woensdag 9 november start
schoolfruit.



Ik hoop u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.
Namens het team van de Welle
Chris Kouwijzer

