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Kinderboekenweek 2020: En toen….
En toen.... was de kinderenboekenweek alweer bijna afgelopen. En behoort de kinderboekenweek van
2020 ook tot de geschiedenis.
Tijdens de start op maandag 28 september kwamen veel kinderen verkleed de school binnen. Zo zagen we
militairen van tijdens de oorlog, dino's, Griekse godinnen en nog veel meer historische figuren. We stapten
met z'n allen de tijdmachine binnen en zijn teruggegaan in de tijd.
In ieder groep is er gewerkt rondom een boek dat in de groep centraal stond. Een boek met een mooi
geschiedenis verhaal of geschiedenis weetjes. Er is geknutseld, getekend, geschreven en geluisterd. En voor
wie dat graag wilde, was er de mogelijkheid om mee te doen aan een tekenwedstrijd (voor groep 1t/m 4) of
een schrijfwedstrijd (groep 5 t/m 8) rondom het thema: 'En toen..'

De jury is inmiddels druk aan het lezen en de tekeningen aan het bekijken. Volgende week wordt bekend
gemaakt wie de zilveren en gouden penseel en zilveren en gouden griffel gewonnen heeft. De winnende
tekeningen en verhalen worden in de kinderboekenweek krant gepubliceerd die binnenkort wordt
uitgereikt aan alle kinderen.

Kalender
Week van 12 – 16 oktober
Maandag
12 okt.
Dinsdag
13 okt. MR - vergadering
Woensdag
14 okt. Afsluiting
kinderboekenweek

Week van 26 – 30 oktober
Maandag
26 okt.
Dinsdag
27 okt.
Woensdag
28 okt.

Donderdag
Vrijdag

Donderdag
Vrijdag

15 okt.
16 okt.

Alle kleuters vrij
Herfstvakantie van
19 t/m 23 oktober

29 okt.
30 okt.

Start van de dag groepen 3-4
Na de herfstvakantie, maandag 26 oktober, verwachten we alle kinderen van de groepen 3-4 nog op het
onderbouwplein. Ze worden dan door de leerkrachten opgehaald met de vlaggetjes.
Vanaf dinsdag 27 oktober komen de kinderen van de groepen 3-4 zelfstandig naar binnen. Een stap, waar
ze zeker aan toe zijn. Daarnaast helpt het ons om het handen wassen ’s ochtends sneller te laten verlopen
en kunnen we eerder starten met de eerste lessen.
Voor de kleutergroepen verandert er niets. Deze groepen worden na de herfstvakantie buiten op het
onderbouwplein door de leerkrachten opgehaald.

Dag van de leraar
Afgelopen maandag was het de dag van de leraar. Een dag om stil te staan bij het feit dat ook onze
leerkrachten zich met veel plezier en betrokkenheid elke dag weer inzetten voor alle kinderen van de
school. Extra waardering op deze dag was er vanuit het bestuur Kans & Kleur en ook vanuit de directie van
de Paulusschool. Ook liet de ouderraad ons team weten dat ze KANJERS zijn.
Bedankt, ouderraad voor deze verrassing voor het team.

Versturen nieuwsbrieven na de herfstvakantie
Volgende week ontvangen jullie de nieuwsbrief nog eenmaal per mail en via een Parro-bericht. Na de
herfstvakantie worden ze nog op een manier verstuurd, namelijk via een Parro-bericht.
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