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 Agenda
..

26 t/m 30 oktober
2 november

Herfstvakantie
Instroommoment onderbouw
Luizen- en netencontrole
5 november
Studiemiddag, alle leerlingen vrij vanaf 12.30 uur
9 t/m 13 november Herfstgesprekken
12 november
Papa en mama morgen

.

Verkeer
In november starten we met de verlichtingsactie Zichtbaarheid.
Tijdens de herfst- en wintermaanden is goede zichtbaarheid als fietser of voetganger van levensbelang.
Het is dan extra belangrijk goed te zien en gezien te worden en om goedwerkende verlichting te hebben.
In deze maanden fietsen en lopen de kinderen veel in het donker van en naar school, maar
bijvoorbeeld ook naar vriendjes, vriendinnetjes en sportclubs. Dus goede zichtbaarheid is in
deze periode van groot belang.
Om goed zichtbaar te zijn kun je het volgende doen:
o Felgekleurde of lichte kleding aan doen;
o reflecterende strips, armbanden e.d. op de jas, tas, kleding, schoenen bevestigen;
o een reflecterende sleutelhanger aan een tas of rugzak hangen;
o een lampje om de arm te doen;
o zorgen dat het fietslicht en de reflector niet afgedekt worden door een tas of kleding;
o een reflecterend veiligheidsvestje dragen voor als je echt goed wilt opvallen.
Help uw kind veilig op de fiets!
Silvia Claassen (Verkeersouder)

Peuternieuws
Afscheid:
Deze week nemen we afscheid van Fabiënne en Tom. Na de herfstvakantie gaan ze naar de onderbouw bij
juffrouw Ine en meester Maurice.
Wij wensen jullie heel veel plezier op de school!

Nieuws van de BSO
Positive Behavior Support
Ook bij Korein werken we met PBS. We spreken dezelfde taal als de collega’s op school en bekrachtigen goed
gedrag.
Herfstvakantie programma
In de herfstvakantie gaan we op dinsdag groentesoep maken en pollepels versieren.
Op donderdag gaan we een eigen knikkerbaan maken van wc rolletjes.

Papa en mama morgen
Op donderdag 12 november organiseren wij onze jaarlijkse papa en mama morgen. Alle papa´s en mama´s
zijn vanaf 08.45 uur tot 09.30 uur van harte welkom in de groep(en) van hun kind(eren). Om 09.30 uur sluiten
wij de ochtend af met een kopje koffie of thee in de teamruimte.
Wij hopen op heel veel ouders; de kinderen geven u graag een lesje!

De Wijkvereniging Landweert organiseert diverse activiteiten voor jong en oud. U hoeft geen lid te zijn van onze
vereniging om deel te nemen, iedereen mag meedoen met de activiteiten. Alle activiteiten vinden plaats in wijkcentrum
’t Stekske kruidenlaan 161

Als eerste op de hoogte gehouden worden van activiteiten?
Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief van de Wijkvereniging via www.landweert.nl/wijkvereniging en like ons op
Facebook: www.facebook.com/landweert/ Heeft u vragen? Dan kan u ons mailen op wijkvereniging@landweert.nl
Aanmelden voor activiteiten / meer info: via onze website www.landweert.nl/wijkvereniging

VRIJDAG 6 NOVEMBER : KINDERDISCO
Iedere eerste vrijdag van de maand in de jeugdsoos in ´t Stekske:
KINDERDISCO!
Disco 1
Disco 2

: groep 4 en 5 van 18:30u – 20:00u
: groep 6 t/m 8 van 20:15u – 21:45u

Deelname
Aanmelden

: €2,- incl. 2 consumpties (consumptie € 0,50)
: vereist (via onze website)

Leeftijd
Knutselen1
Knutselen2*
Deelname
Aanmelden

: 5 t/m 10 jaar
: 13:30u – 15:00u
: 15:15u – 16:45u
: €2,- (incl. ranja)
: vereist (via onze website)

WOENSDAG 11 NOVEMBER : KNUTSELEN

* Aanmelding voor knutselen2 wordt pas gestart zodra knutselen1 vol zit. Dit wordt
kenbaar gemaakt op het aanmeldformulier

ZATERDAG 14 NOVEMBER : SINTERKLAAS FILM
Zaterdag 14 november draaien wij een Sinterklaas film, direct na de
landelijke intocht van de Sint. Wij zijn druk doende om de Sint en zijn
Pieten ook te vragen of ze tijd hebben om ons een bezoekje te
brengen.
Leeftijd
Film
Entree
Tijd
Aanmelden

: alle kinderen
: Sinterklaasfilm
: € 1,- (incl. glas ranja)
: 14:00u tot ca. 15:45u + aansluitend Sint/Piet
: is niet nodig

Verder onder andere:
21 november WIJKFEEST: Back in Time met DJ Rico (bekent van o.a. Uitmark, Rooijerie) Entree €5,26 november HIPPE BINGO: Win leuke prijzen! Kaarten € 6,- zaal 19:00u open. (volwassenen)
9 december DO IT YOURSELF: Kerststuk maken. Tijd: 19:30u (volwassenen)
En uiteraard de maandelijkse activiteiten zoals knutselen, kinderdisco, filmmiddag.
Meer informatie t.z.t. op onze website

