Belangrijke data
12 september: school dicht i.v.m. staking.
15 t/m 19 oktober: herfstvakantie.
22 oktober: Studiedag team; leerlingen zijn vrij.
Informatieavond Snappet
Dit schooljaar zijn we in groep 5 t/m 8 gestart met
Snappet. Snappet is een adaptief onderwijsplatform
waarbij kinderen opdrachten op een tablet maken
i.p.v. in een werkschrift of schrift.
Maandag 1 oktober zal er voor u een informatieavond
georganiseerd worden van 19.00 tot 20.00 uur.
Ook ouders van leerlingen uit andere groepen die
interesse hebben, zijn hierbij van harte welkom.
Ouders van leerlingen uit groep 5 t/m 8 ontvangen
hiervoor nog een aparte uitnodiging.
Nieuw buitenspelmateriaal
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben nieuwe
buitenspelmaterialen! We hebben onder andere
nieuwe ballen, zwaailinten, stoepranden, pionnen en
een grote shuttle om mee over te gooien. Deze
materialen heeft de oudervereniging gekocht met de
opbrengst van Jantje Beton.

Muziekimpuls
Zoals u weet hebben we afgelopen schooljaar erfgoed
en beeldende vorming meer willen integreren in ons
onderwijs. Dit jaar gaan we dit uitbreiden met MUZIEK.
We hebben als team een aanvraag gedaan voor extra
subsidie vanuit de muziekimpuls. En u raadt het al,
deze is toegekend. Wat zijn we trots en blij dat we
waardering krijgen vanuit de impuls om
muziekonderwijs op de kaart te zetten binnen onze
school.
Wat gaan we o.a. met deze impuls doen:
-We hebben muzieklessen van juf Miranda op
woensdag
-We gaan muziekinstrumenten aanschaffen
-We hebben een nieuwe muziekmethode aangeschaft
-De leerkrachten krijgen workshops om muziek te
geven binnen de klas
Dit alles willen we feestelijk openen op WOENSDAG 26
september.
We beginnen de dag met een officieel gedeelte waarbij
de wethouder aanwezig is.
Het zou leuk zijn als u ’s ochtends blijft om dit feest
samen met ons te vieren.
De kinderen krijgen deze dag een workshop waarbij we
met de hele school een geweldig eindspektakel
creëren wat we graag aan u willen laten zien. Dit zal
plaatsvinden om 13.50 uur. U komt toch ook kijken? U
zult zien dat de kinderen genieten van het maken van
muziek. Het geeft het “wij”-gevoel dat wij graag willen
op Parelmoer.
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