Weekbericht 06
Jaargang 18-19
05-10-2018

ACTIVITEITEN:
di.
09 okt.
wo.
10 okt.
22 okt. t/m 26 okt.

Grote Avond
Kinderboekenmarkt (12.00-13.00 uur)
Herfstvakantie

vr.
wo.
ma.
di.
di.
wo.
do.
ma.
di.

Sint Maarten
Kleuternetwerk (alle kleuters vrij)
Werkavond kleuterklas 1 en kleuterklas 5
Schoolpresentatie (08.30 – 10.00 uur)
Werkavond kleuterklas 2 en kleuterklas 4
Werkavond kleuterklas 3 en klas 3A
Werkavond klas 1B
Werkavond klas 3B
Werkavond klas 1A, klas 2A en klas 2B

09 nov.
14 nov.
19 nov.
20 nov.
20 nov.
21 nov.
22 nov.
26 nov.
27 nov.

Grote Avond Regenboog
Iedereen die zich opgaf voor de Grote Avond is vanaf 19.45 uur welkom in de
euritmiezaal, bovenin ons schoolgebouw.
Om 20.00 uur begint de lezing van Annechien Wijnbergh van de
begeleidingsdienst voor vrijescholen over de Regenboogmethodiek.
Het tweede deel van de avond worden de aanwezige ouders verdeeld over de
workshops. Om 21.30 uur sluiten we af.

Kinderboekenmarkt
Woensdag is het zover: de kinderboekenmarkt! Hebben jullie al boeken uitgezocht?
Van 12.00-13.00 mogen de kinderen hun boeken verkopen en natuurlijk nieuwe
aanschaffen. Ze mogen het voorbereiden met een kleedje en echte prijskaartjes, maar ze
mogen ook gewoon een stapeltje boeken meenemen en ter plekke in onderhandeling gaan.
Stripboekjes zijn natuurlijk ook welkom. Het geld wat de kinderen verdienen mogen ze zelf
houden, maar ze mogen er natuurlijk ook nieuwe boeken
van kopen. De maximale prijs die gevraagd mag worden
voor een boek is twee euro. Ouders zijn van harte welkom
om ook lekker te komen winkelen.
Denk je dat je kind een beetje hulp nodig heeft? Kom dan
lekker op tijd en houd een oogje in het zeil. Bij mooi weer
wordt de boekenmarkt gehouden op het plein, bij slecht
weer in de gangen.
De kleuters kunnen vanaf 12.15 natuurlijk ook komen
kijken en kopen, samen met papa of mama.
Vanaf 12.30 kunnen kinderen die weg moeten gewoon
vertrekken, in de klassen is dan al afscheid genomen.
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Gevonden voorwerpen
Deze week lagen de spullen die achterbleven op het veld na het Michaelfeest op de tafel in
de hal. Nog niet alles is opgehaald, er liggen bijvoorbeeld nog wat bakblikken en kleding.
Maandag is de laatste dag dat u de gevonden voorwerpen kunt meenemen.
Traktaties
Vaak staan we versteld van de originele ideeën rondom de traktaties van jarige kinderen! Af en toe
komt er wat voorbij waarvan we denken “dat is wat minder handig of verstandig…..”
Over het algemeen geldt:
“Wanneer een kind jarig is, mag het in de klas trakteren. Wanneer u voor iets eetbaars kiest, rekenen
we op een feestelijke en verantwoorde traktatie, liefst zonder kleurstoffen en/of chemische
toevoegingen. U kunt het beste overleggen met de klassenleerkracht wat gebruikelijk is. U hoort dan
ook of er kinderen zijn die een dieet hebben en bepaalde producten of toevoegingen niet mogen
hebben.”

Fruitgeld
Gelukkig hebben de meeste kleuterouders het fruitgeld voldaan. Bedankt daarvoor!
Voor ouders van kinderen die na 10 september begonnen is dit bericht de eerste oproep.
Wilt u, indien u nog niet betaalde, zo spoedig mogelijk € 50,00 overmaken op bankrekening
NL 44 RABO 0183 6029 00
t.n.v. Stichting Vrijescholen Athena
Kenmerk
In het kenmerk vermeldt u achtereenvolgens:
Fruitgeld, het schooljaar, voor én achternaam van het kind en de kleuterklas waarin uw kleuter zit.
bijvoorbeeld:
Fruitgeld 18-19 / Pietje Jansen / kk 2
Mocht u nog vragen hebben over de betaling, dan kunt u contact opnemen met Gerda Bos via
administratie@widarvrijeschool.nl

Let’s Gro Geluk
Van 31 oktober t/m 3 november vindt voor de zesde maal het Let’s Gro Festival plaats in Groningen.
Dit festival wordt door de gemeente georganiseerd en is een platform om bewoners de kans te
geven hun plannen en ideeën voor de toekomst van Groningen te presenteren. Dit jaar is het
overkoepelend thema Geluk.
Ik mag tijdens dit festival een kunstwerk realiseren wat ik met bewoners en bezoekers ter plekke ga
maken. Dit kunstwerk zal gaan over het laten groeien van geluk en verbondenheid. Hiervoor heb ik
heel veel wol en garen nodig die verbonden zijn met de bewoners van Groningen. Vandaar dat ik
jullie wil vragen om deze materialen te doneren. Hoe meer donaties, hoe meer mensen deel
uitmaken van die Verbondenheid! Ook kun je tijdens het festival mee komen helpen of je hartslag
doneren.
In de hal staat een blauwe doos met poster van Let’s Gro waar je de wol of het garen in kunt doen.
Bedankt voor de donaties tot nu toe! Op 3 november zijn er heel veel leuke kinderactiviteiten te
doen in de tent op de Grote Markt. Kijk op de website van Let’s Gro voor meer informatie. Hopelijk
tot dan!
Lilian (moeder van Boaz, klas 2a)
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