NIEUWSBRIEF
CBS BOTERDORP

vrijdag 29 maart 2019

KONINGSSPELEN – HET IS BIJNA ZOVER…!

Beste ouders en kinderen,
Samen hopen we met de kinderen op vrijdag 12 april een ochtend door te brengen
op de sportvelden van Orioles, Sporthoekpad 4, Bergschenhoek.
De kinderen worden om 8.30 uur verwacht bij de kantine. We starten de ochtend
met een gezamenlijke opening daarna zullen we beginnen we met de spelletjes en
wedstrijden. U bent van harte welkom om de kinderen te komen aanmoedigen
tijdens deze ochtend!
Tussen 12.15 uur en 12.30 uur kunnen de kinderen opgehaald worden.
Voor eten en drinken in de pauze wordt gezorgd en we sluiten deze dag af met een
lunch om 12.00 uur.
De kinderen krijgen op woensdag 10 april of donderdag 11 april een oranje
schoolshirt mee naar huis. Het is de bedoeling dat alle kinderen het shirt aantrekken
bij de koningsspelen. Wilt u zelf het shirt wassen (max. 30°) en na het weekend
weer inleveren bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!
Laten we hopen op mooi weer en een sportief samenzijn.
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SCHOOLREIZEN
Vorige week heeft u van ons de brief ontvangen met de informatie over de
schoolreizen voor de groepen 1 t/m 7.
Deze brief is mogelijk niet voor een ieder van u goed leesbaar geweest, omdat de
brief als Word-bestand is verstuurd.
Vandaag zullen wij de brief in de bijlage bij de nieuwsbrief derhalve nogmaals aan u
versturen. Nu als PDF.

VAKANTIEROOSTER 2019-2020
Start schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

2 september 2019
21 oktober t/m 25 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
24 t/m 28 februari 2020
10 april t/m 13 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
20 juli t/m 28 augustus 2020

In de loop van dit schooljaar ontvangt u naast de vakanties ook nog de data van de studiedagen
voor het team. Dit betreft dan lesvrije dagen voor de kinderen.

AANGENAAM KENNIS TE MAKEN… COBI

Wij stellen u graag voor aan COBI.
COBI staat voor: Creatief Onderzoekend Burgerschap ICT. COBI wil helpen om leren leuk te
maken. Zin in Leren! Daar gaat het om bij de scholen van Spectrum-SPCO.
COBI staat namelijk voor datgene wat we de komende jaren willen uitdragen in ons onderwijs.
De komende periode zullen wij u ook kennis laten maken met de andere posters van COBI, waar
de deelthema’s (de vier letters) verder worden uitgelegd.

SCHOOLVOETBAL
Woensdag 27 maart was het zover… het schoolvoetbaltoernooi! De jongens van groep 7 en 8
deden met 2 teams mee.
Meester Sharan en meester Danny waren de coaches. Team 1 won de 1e 2 wedstrijden met 3-1
en 3-0. Daarna moesten we tegen de beste van de poule. Het werd een spannende wedstrijd,
waarin we met 2-1 wonnen! De laatste wedstrijd werd 5-0 dus waren we door naar de halve
finale. In de halve finale moesten we tegen de Willibord waar Ed de Goeij (oud-keeper van
Feyenoord) coach was. Die verloren we helaas met 1-0. Met team 2 ging het ook heel goed. We
wonnen de 1e 3 wedstrijden met 2-1, 2-1 en 3-0. De laatste wedstrijd was heel spannend, want
wie er won, zou 1e worden en naar de halve finale mogen. Dit team was de Willibrord en we
verloren helaas. We hebben een erg leuke en sportieve middag gehad met elkaar!
Wij sturen in de Social Schools app ook wat mooie foto’s mee.

WEEK VAN HET GELD
We hebben op school een mooie week van het geld gehad. Maandag hebben wij u reeds met
een klein bericht en enkele foto’s geïnformeerd over het programma van die dag.
Daarna hebben wij in verschillende groepen ook de rest van de week veel aandacht aan geld –
en vooral omgaan met geld – besteed.
In de bovenbouwgroepen waren de gastlessen allemaal ontzettend leuk! Wij bedanken de
mensen die deze lessen hebben verzorgd dan ook heel hartelijk voor hun inzet!
Daarnaast hadden wij leuke vragenspellen met kaartjes, voorleesboeken over geld en eigenlijk in
iedere groep hebben we gerekend met geld.
En wie weet heeft u ook thuis nog mooie gesprekken met uw kinderen gevoerd over thema’s zal
sparen en zakgeld.

IPC DOOR DE GROEPEN HEEN
Er wordt weer aan prachtige units (thema’s) gewerkt in alle groepen van de school.
In de groepen 1/2 en 2/3 werken we momenteel over BEESTENBOEL. Hierbij zijn soms zelfs
echte dieren in de klassen en is er in de kleutergroep een heuse dierenartspraktijk ingericht.
Een excursie naar Blijdorp staat al op de agenda!
In groep 3/4 wordt gewerkt over GEBOUWEN. Zij hebben o.a. les gekregen van meester Ko
Eradus over de oude gebouwen in ons eigen dorp. Binnenkort gaat de groep op excursie naar
Rotterdam, om daar naar de Kubuswoningen en de Markthal te gaan kijken.
In groep 4/5 en groep 6 loopt al langere tijd een thema, over ONZE ACTIEVE PLANEET. Daar
hebben de kinderen o.a. een aardbeving nagebootst en weten zij zelfs alles over warme en
koude kleuren (en wat dat met welk type natuurverschijnselen te maken heeft).
Tot slot werken de kinderen in groep 7 en groep 8 over GEVOELENS. Een heel bijzonder thema,
waarin iedereen veel van zichzelf kwijt kan, waar babyfoto’s tot mooie gesprekken leiden en waar
de kinderen in groep 8 o.a. het verloop van een zwangerschap helemaal hebben uitgezocht.
Met een aantal foto’s op de app geven wij u ook nog wat beelden bij dit alles.

