Kringetjerond
Oktober 2019
Kinderboekenweek
Van 2 tot en met 13 oktober is het Kinderboekenweek met als thema
Vervoersmiddelen en als motto Reis mee! Dit jaar komt de
burgemeester van Diemen voorlezen in de onder- en middenbouw.
De oudercommissie organiseert voor de tussen- en bovenbouw een
speciaal spel voor de Kinderboekenweek.
Ook dit jaar heeft Bruna een Kinderboekenweekactie waarvan de
schoolbibliotheek graag profiteert. Als u tijdens de Kinderboekenweek
kinderboeken koopt in een Bruna (winkel, niet online) en de kassabon
inlevert op school, kan de schoolbieb die gebruiken om nieuwe boeken
aan te schaffen. Vorig jaar konden we voor ruim 100 euro aan nieuwe
titels kopen. Dat willen we dit jaar graag overtreffen. U kunt de kassabon
inleveren bij Valerie. Meer informatie over deze actie vindt u in de
bijlage en op posters in de school.
Workshops tussen- en bovenbouw
Iedere vrijdag verzorgen we voor de kinderen van de tussen- en
bovenbouw workshops met een gevarieerd aanbod. Een prachtige
manier om ontdekkend en onderzoekend te leren. De workshops
worden deels door ouders en mensen van buiten de school gegeven.
Sommige kinderen grijpen de afwezigheid van hun eigen leerkracht
aan om zich niet aan de regels te houden. Daarom hebben wij dit
schooljaar elke vrijdag een leerkracht ingeroosterd als ‘achterwacht’.
Mocht uw kind hier naartoe worden gestuurd, dan krijgt het een brief ter
ondertekening mee naar huis. Gedraagt een kind zich ook niet bij de
achterwacht, dan moet het opgehaald worden. Uiteraard hopen we
van harte dat het niet zover hoeft te komen.
Heeft u ideeën of kunt u iets voor ons betekenen bij de invulling van de
workshops? Laat het ons weten via de groepsleerkracht.
Alvast bedankt!

Belangrijke data
oktober 2019
2 oktober
Start Kinderboekenweek
3 oktober
Informatieavond nieuwe
ouders van 3-jarigen
5 oktober
Werkmiddag Heemtuin
7 oktober
Onderbouw naar het
Concertgebouw
7-13 oktober
Week van de opvoeding
9 oktober
Ouderkring
16 oktober
Onderbouw: afsluiting
Taallijnthema Verkeer met
verkeersplein
17 oktober
Zwemmen: Eiland, Kraaiennest, Regenboog, Melkweg,
Noorderlicht en Kringloop
Extra gym: Atlantis
18 oktober
Studiedag
De kinderen zijn vrij!
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Werkmiddag heemtuin
Op zaterdag 5 oktober gaan we van 14:00 tot 16:00 uur aan de slag in
de heemtuin. Ouders en kinderen zijn van harte welkom om mee te
helpen. De volgende werkmiddagen zijn op zaterdagmiddagen 9
november 2019 en 8 februari 2020.

Herfstvakantie en studiedag
Op vrijdag 18 oktober zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag van het
team. Van maandag 21 oktober tot en met vrijdag 25 oktober is het
herfstvakantie. We verwachten alle kinderen op maandag 28 oktober
weer op school.

Nieuwe inlooptijd
Na de herfstvakantie zal de school niet meer vanaf 8.15 uur maar om
8.30 uur opengaan. De lessen beginnen, zoals u gewend bent, wel om
8.45 uur. De inlooptijd is dan teruggebracht tot een kwartier.

Leden Medezeggenschapsraad (MR)
Dit schooljaar is de MR gestart met de volgende leden:
Namens de ouders: Monique Neijzen, moeder van Bruno uit het
Kraaiennest; Martijn Goedhart, secretaris, vader van Emma uit de
Kringloop en Jasmijn uit het Oerwoud en Yolanda Vosters, moeder van
Evy uit het Noorderlicht en Lou uit het Droomland.
Namens het team: Ireen Brans, Bart Meijers en Frank Hoefnagels
(voorzitter)
Op onze site treft u onder het tabblad Ouders meer informatie over de
MR. Heeft u iets dat u onder onze aandacht wilt brengen? Mail dan
naar mr@nieuwekring.nl .

Ouderkindcoach en ouderkring
Krista Simons heeft iedere donderdagochtend van 8.45 uur tot 9.15 uur
een inloopspreekuur op De Nieuwe Kring. Zij organiseert ook regelmatig
een ouderkring. Om een afspraak te maken kunt u Krista mailen,
k.simons@spirit.nl. Tevens is zij op maandag, dinsdag en donderdag
telefonisch bereikbaar op 0641551770. De volgende ouderkring is op
woensdag 9 oktober om 9 uur in het technieklokaal. De inloop is vanaf
8.45 uur.

Belangrijke data
oktober 2019
21-25 oktober
Herfstvakantie
De kinderen zijn vrij!
vanaf 28 oktober
Inloop vanaf 8:30 uur
(i.p.v. 8:15 uur)
29 oktober
Noorderlicht: bezoek aan het
Stedelijk Museum

Belangrijke data
begin november

4-8 november
Mondelinge rapportagegesprekken
9 november
Heemtuinwerkdag
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Bijlage: Actie Kinderboekenweek
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