Weilustwekker
SCHOOLJAAR: 2022-2023 NUMMER: 3

DATUM: 22 SEPTEMBER 2022

VAN HET TEAM
Beste ouders, verzorgers,
In onze school wordt nog steeds hard gewerkt, naast onze leerlingen zijn ook de
schilders nog druk bezig. De gang bij de bovenbouw is helemaal klaar. Deze week
hopen de schilders de hal bij de ingang af te maken en is er een begin gemaakt bij
de aula/bibliotheek. De overlast valt erg mee tot nu toe, onze leerlingen zijn er
inmiddels aan gewend dat er geschilderd wordt en zijn extra voorzichtig.
De komende weken moeten we het helaas zonder meneer Johan, onze conciërge,
doen. Afgelopen vrijdag is hij geopereerd aan zijn schouder. We hopen dat hij snel
hersteld is.
Volgende week woensdag 28 september is onze eerste studiedag. Alle leerlingen
zijn dan vrij. De leerkrachten van de groepen 1-2 gaan zich verder verdiepen in
Mijn Kleutergroep. De leerkrachten van de groepen 3 tot en met 8 gaan aan de slag
met rekenen. Zoals u weet, zijn we dit schooljaar gestart met de nieuwe
rekenmethode “Getal en Ruimte junior”. Een belangrijk verschil met de vorige
methode is dat onze leerlingen de sommen weer maken in een werkboekje in
plaats van op hun chromebook. Volgende week bespreken we de eerste ervaringen
en hopen dan samen weer een inhoudelijke stap te kunnen zetten. We blijven leren
met én van elkaar.
Namens alle collega’s wens ik u een fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Marc Embregts – directeur

KINDERBOEKENWEEK

Beste ouders/verzorgers,
Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is:
‘Gi-ga-groen’. Kinderboeken over de natuur en het milieu staan dus centraal!
De kinderboekenweek duurt van woensdag 5 oktober t/m zondag 16 oktober.
Alle kinderen mogen op de openingsdag (woensdag 5 oktober) in het groen naar
school toekomen. We verzamelen ‘s ochtends op het schoolplein en zingen
gezamenlijk het lied “gi-ga-groen” om de kinderboekenweek te openen. Ouders
mogen op het schoolplein blijven kijken. Gedurende de Kinderboekenweek zullen
er verschillende activiteiten en lessen gegeven worden rondom het thema:
‘Gi-ga-groen’ met de nadruk op het leesplezier van de kinderen.
Op de afsluitingsdag op school (vrijdag 14 oktober) organiseren wij een
kinderboekenruilmarkt. De kinderen mogen vanaf maandag 10 oktober t/m
donderdag 13 oktober oude kinderboeken inleveren bij hun leerkracht. Misschien
hebben ze wel meerdere boeken die ze niet meer lezen? Lever ze in! Zorg er wel
voor dat de boeken in goede staat zijn en het liefst niet te ouderwets. Alle
kinderen krijgen een waardebon, waarmee ze één kinderboek mogen inwisselen.
Ook al leveren ze meerdere boeken in, ze krijgen maar één waardebon die
ingewisseld kan worden voor één boek. Zo gaat iedereen op het einde van de dag
naar huis met nieuw leesvoer!
Wij wensen iedereen een fijne Kinderboekenweek!

EVEN VOORSTELLEN

CJG-er verbonden aan Kbs Weilust
Mijn naam is Lotte Dijkman, 35 jaar en moeder van
2 dochters. Ik ben nu 5 jaar werkzaam binnen het CJG.
Ik denk graag mee over vragen rondom opvoeden en
opgroeien. Je kunt mij rechtstreeks bellen, appen of
een mailtje sturen. Op de schoolkalender van Weilust
treft u de data aan waarop ik spreekuur heb in de
teamkamer van de school. Het tijdstip is iedere keer
van 08.30 – 09.30 uur.
Lotte.dijkman@cjgbreda.nl
06-43873101

