Nieuwe leerlingen
Vera den Toonder is nieuw in groep 1. Welkom bij ons
op school Vera. We wensen je een fijne schooltijd.

Terugblik studiedag
De leerkrachten van obs Parelmoer hebben afgelopen
maandag tijdens de studiedag niet stil gezeten.
Er werd hard gewerkt aan het maken van een
schoolplan en een nieuw rapport, dat de leerlingen in
februari krijgen.

Nationaal Schoolontbijt
Wij vinden het op school belangrijk dat alle leerlingen
een gezond ontbijt nemen aan het begin van de dag.
Het zorgt voor energie en je kunt je beter concentreren.
Om dit onder de aandacht te brengen van onze ouders
en leerlingen, doen wij vrijdag 9 november mee aan
het Nationale Schoolontbijt.
De kinderen hoeven deze dag thuis niet te ontbijten,
dat doen we om 8.30 uur gezellig op school.

Kinderzwerfboek-station
Vanaf donderdag 8 november is onze zwerfboekenkast
in de gang van de onderbouw een officieel
Kinderzwerfboek-station!
Je kunt hier een boek uitzoeken om thuis te lezen en
daarna weer uit zwerven te sturen. Of je kunt een
eigen boek brengen dat een ander kind mag lezen. Er
zijn ook zwerfstickers te vinden.
Op de kast hangt een stappenplan hoe het precies
werkt.

Kinderzwerfboek is een initiatief van het Nationaal
Fonds Kinderhulp. Kinderzwerfboek wil alle kinderen
de mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen. Het
idee van Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met
een zwerfsticker worden overal achtergelaten.
Kinderen mogen ze gratis meenemen om te lezen.
Daarna laten ze het boek weer zwerven op een droge
plek. Bijvoorbeeld op de kinderboerderij, in
Kinderzwerfboek-stations, wachtruimtes, etc. Doordat
je een boek een code geeft, kun je volgen waar jouw
boek in Nederland zwerft.
Kijk voor meer informatie en om jezelf aan te melden
op de website www.kinderzwerfboek.nl.
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Lampionoptocht
Woensdag 31 oktober organiseert muziekvereniging
Mozart een lampionoptocht i.v.m. het 130-jarig
bestaan van de muziekvereniging.
Hartelijk gefeliciteerd!
De optocht start om 19.00 uur vanaf MFC Tehaere.
De kinderen van groep 1 t/m 3 hebben een kleurplaat
gekregen voor de kleurwedstrijd.
Lever deze uiterlijk maandag 29 oktober in op school.
Ook hebben zij een lampion gekregen.
TIP: gebruik een waxinelichtje met batterij i.v.m. de
veiligheid!

Kerstkaarten
Het is een leuke traditie om in december kerstkaarten
te versturen. Wij stellen het echter niet op prijs als
deze op school worden uitgedeeld. Wilt u uw kind toch
kaarten aan klasgenoten laten geven, dan vragen wij u
om deze bij de kinderen thuis te bezorgen. Uw kind
vindt dit vast gezellig om samen met u te doen.

Luizenpluis
Goed nieuws: we zijn nog steeds luisvrij!
Blijft u wel controleren? De eerstvolgende luizenpluis is
op woensdag 9 januari 2019.
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