Beste ouders/verzorgers en kinderen van de Kennedyschool,
Nog een paar weken en sommige kinderen kunnen niet wachten. We horen al steeds meer
sintverhalen en liedjes op de gangen van de school. Een leuke, gezellige, drukke periode breekt weer
aan. We gaan er met z’n allen weer een mooie tijd van maken.
Team Kennedyschool

Agenda November

•

5 nov.:

Nieuwsbrief 3

•

6 nov.:

Staken van de leraren, kinderen vrij

•

11 nov.:

Loes van het CJG aanwezig in het kantoor van
de Julianaschool. Ze is er voor al uw
opvoedvragen. Van 15.30-16.30 uur.

•
•

16 nov..:
12 nov.:

Landelijke intocht Sinterklaas
Themabijeenkomst MR/GMR voor alle
belangstellenden.

•

19 nov.:

MR vergadering

•

25 nov.:

Inloop groep 3 t/m 8
Loes van het CJG aanwezig in de koffiekamer
van de Kennedyschool. Ze is er voor al uw
opvoedvragen. Van 15.00-16.00 uur.

•

29 nov.:

Rapport 1, groep 3 t/m 8
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Staken van de leraren
Waarom staken we eigenlijk?
U kunt het lezen op deze flyers.
We doen het niet zomaar!
Het is voor alle kinderen!
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Welkom nieuwe leerlingen
In de maand oktober/november starten er ook weer nieuwe
kinderen bij ons op school in groep 1.
Heel veel (leer)plezier op de Kennedyschool!
Luuk van der Made
Mats van der Slikke
Lise Zevenbergen

Kleuterbieb

Woensdag 6 oktober zou het weer kleuterbieb zijn. Door de
stakingsdag gaat het niet door. Volgende maand is het weer
kleuterbieb op 11 december.

Uitspraken van de maand

De kleuters vonden geen REGENworm maar een
NEGENworm! En hij leefde gelukkig ook nog!
***
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Kanjertraining

Al jaren zijn we een Kanjerschool op de Kennedyschool. De leerkrachten spreken elkaar, ouders en
kinderen aan op de Kanjermanier. Om iedereen en elkaar scherp te houden vinden we het belangrijk om
dit op een goede manier te doen. Zeker nu er weer nieuwe kinderen, leerkrachten en een vernieuwde
versie van Kanjer is. U zult dit ook merken. In de volgende nieuwsbrieven nemen we u mee in “Kanjertaal”
voor de ouders. Dit zijn tips om op een fijne manier contact met uw kind(eren) te hebben. In alle groepen
gaan de kinderen aan de slag met de vernieuwde lessen en ook zullen we in de school/groepen het
zichtbaar maken. Onze eerste stap was rust in de gangen en in de groepen. We lopen in rijen de klas in en
de klas uit. De lessen zijn ook weer intensiever ingezet zodat alle onderwerpen van de Kanjerlessen goed
aan bod komen. Elke maand nemen we u mee in “Kanjertaal” voor de ouders. De kinderen kunnen u er
thuis vast al wel iets over vertellen.

Let op! Verkeerde kalender op de website

Heel vervelend, maar op de website stond een verkeerde kalender.
Zou u uw agenda en de kalender nog eens naast elkaar willen leggen om
verkeerde datums in dit schooljaar te voorkomen?
Sorry voor het ongemak! We balen er heel erg van!
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Nieuws van groep 5 en 6
Bezoek meemaaktheater Fort Sabina
Op donderdag 24 oktober gingen de groep 5 en 6 naar Fort Sabina voor de voorstelling
'De held van de waterlinie'. Een hele leuke en interactieve voorstelling waarbij de
kinderen ook nog veel leerden over de geschiedenis van de omgeving. De voorstelling
gaat over Maurits die een tijdreis maakt en hij komt hierbij op verschillende forten en
vestingsteden. Hij ontmoet historische figuren, zoals Menno van Coehoorn en maakt van
alles mee! De kinderen, juffen én ouders, opa's en oma's die reden, hebben genoten van
de geweldig leuke voorstelling!

Fenderts Muzikaal Schoolkabaal
De groepen 6 van de Kennedy en de
Juliana zijn weer begonnen met de
muzieklessen van het Fenderts
Muzikaal Schoolkabaal. Alle kinderen
leren een instrument bespelen en
krijgen les van echte muziekmeesters
en -juffen. Groep 5 van onze school
krijgt ook nog zangles. Aan het eind
van het schooljaar wordt er als een
echt orkest opgetreden!
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Nieuws van Kibeo
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Wat fijn: Nieuwe biebmoeders!
Begin dit schooljaar zijn we gestart met nieuwe biebmoeders. We zijn blij dat we het hebben voort
kunnen zetten. Alle kinderen van de school maken immers gebruik van de schoolbieb en de kleuters
komen samen met een (groot)ouder naar de bieb. Leuk hoor! Om de week zetten deze ouders zich in
en helpen alle kinderen. Om het nog beter te laten verlopen zijn ze op zoek naar nog een
enthousiaste (groot)ouder, oom/tante, buren die de vrijwilligers van de bieb willen ondersteunen.
Dit alles natuurlijk onder het genot van een kopje thee of bakje koffie! Kom gezellig eens kijken hoe
dit verloopt als u interesse heeft. De biebvrijwilligers zijn er om de week op woensdag en starten om
11.00 uur tot ongeveer 12.30 uur.

Voorstellen Esther Krowinkel
Hallo allemaal,
Graag wil ik mij even voorstellen, mijn naam is Esther Krowinkel en woon in
Dinteloord met mijn vriend waar we voor 2 dochters zorgen. Afgelopen september
ben ik gestart met de opleiding Onderwijsassistent, een belangrijk onderdeel van de
opleiding is een stage die ik mag vervullen binnen de Kennedyschool. Op maandag
mag ik Juf Jacomijn helpen en op donderdag bij Juf Wendy. Hierdoor krijg ik een
goed beeld bij de werkzaamheden en taken die een kleuterjuf maakt.
In mijn vrije tijd doe ik leuke dingen met mijn gezin, ben ik graag onder de mensen
en houd van koken, snowboarden en voetbal kijken.
Ik kijk er naar uit om een prettige stage te doorlopen en kennis te maken met u en
uw kind(deren)
Mochten er nog vragen zijn, spreek mij gerust aan in de klas of op het schoolplein.
Groetjes en tot dan!
Esther Krowinkel
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Sinterklaasviering in de kerk

Nieuwsbrief 3, November 2019

