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Lezen is leuk!

Opening “Kinderboekenweek”

Op woensdagmiddag was er de opening van de kinderboekenweek. Het
thema dit jaar is ‘Reis je mee’. Er was een toneelstukje op rijm over de
‘boekenbus’. Een groep kinderen wacht op de boekenbus. Als de bus
eindelijk komt, krijgt deze een lekke band. De bus kan niet meer rijden
en de chauffeur weet niet wat hij moet doen. Hij krijgt raad van
verschillende mensen: een werkman, dokter, bakker, tuinierster en de
tandarts.
Zij geven vreemd advies aan de chauffeur. Een meisje weet wel raad.
Ze wil in de boekenbus kijken of er een boek over de garage is.
Zo kunnen ze leren wat ze moeten doen. De kinderen vinden de boeken en de chauffeur verwisselt
de band. Daarna zwaaiden de kinderen de boekenbus uit.
Spaart u mee voor de schoolbieb?

Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert
Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken
stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te

breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe
meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
 U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna
winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2019 in op school bij Linda Brinkhof.
 Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel.
 Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon.
 We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.

Vanuit de ouderraad

OUDERRAAD
Jaarfeest 13 september
Het Hollandse feestje was geslaagd! Het was gezellig druk, de hapjes vielen in de smaak en de kinderen
hebben genoten van de popcorn en de suikerspin.
Allemaal bedankt voor jullie komst en tot een volgende keer!
Lunch WO-dag 11 oktober
Op 11 oktober is er weer een wereldoriëntatiedag. De ouderraad verzorgt dan de lunch voor de kinderen.

Mini Zevenheuvelenloop

Ben jij sportief en hou je wel van een uitdaging? Schrijf je dan nu in
via www.nnzevenheuvelenloop.nl/mini ! Iedereen kan meedoen, voor groep 1 tot en met 4 is er een
wedstrijd over 400m en voor groep 5 tot en met 8 is er de 800m. Voor alle deelnemers ligt aan de
finish een mooie medaille klaar en de eerste drie jongens en meisjes krijgen op het podium een
mooie beker. Inschrijven kost €3,-. Ook aan de ouders is gedacht: bij het startnummer zit een bon
voor een gratis kopje koffie of thee.
De inschrijving sluit op dinsdag 13 november, dus ben er snel bij!
Tennis clinic

Veel kinderen hebben al meegedaan met schooltennis bij Tennisvereniging Groesbeek. Deze
tennisles is gegeven door de tennistrainer Robert van Ewijk (Maximum Tennis) en vrijwilligers van
Tennisvereniging Groesbeek.
Wij willen de kinderen graag de gelegenheid geven om nog eens langs te komen om een balletje te
komen slaan.
Kom naar de gratis
GRATIS TENNIS CLINIC

op Maandag 7 oktober
van 17.00-18.00 uur
Het maakt niet uit of je wel of niet kunt tennissen: iedereen kan zich opgeven voor deze activiteit.
Tijdens deze tennis clinic 'Maak je kennis met TENNIS' en train je een aantal tennisvaardigheden.
Tennisrackets en ballen zijn aanwezig. Jij zorgt voor de juiste sportschoenen (zonder noppen) en
goede zin! De clinic wordt verzorgd door Maximum Tennis. Aanmelden gaat via Sjors Sportief.
Heb je na afloop van de tennis clinic nog niet genoeg gekregen? Dan kun je natuurlijk lid worden van
Tennisvereniging Groesbeek. Met een Alles-in-1 lidmaatschap kun je voor € 150,- per 6 maanden
iedere dag tennissen, heb je 1 x per week training, speel je competitie, ontvang je een club t-shirt en
mag je het gehele jaar gratis een introducé meenemen naar onze nieuw aangelegde minibaan.
JIJ Komt Toch Ook op 7 oktober?

agenda
Burendag Buurtpark het Groeske 28 september

Kinderboekenweek

2 t/m 13 oktober

Gijs jarig
Keuzecursus onderbouw

30 oktober
2 oktober

WO-dag kinderen 13.00u vrij
11 oktober
Herfstvakantie
14 t/m 20 oktober

Keuzecursus onderbouw

4 oktober

