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KINDERBOEKENWEEK!
Afgelopen woensdagochtend was het zover: de opening van de Kinderboekenweek!
Dit jaar openden we deze met alle groepen in de aula: heel officieel met het
doorknippen van het lint door een oudste en jongste leerling van de school! We
zongen met elkaar het Kinderboekenweeklied en juf Hendi zorgde voor een mooi
voorleesmoment! Op een kleuterfiets, het thema is tenslotte ‘Reis mee!’, verlieten
Jonathan en Martin de aula, waarna alle andere kinderen volgden.

Komende twee weken werken we in de klassen aan de Kinderboekenweek en dan
sluiten we deze af met een Open Podium op vrijdag 18 oktober om 12.45u
(groepen 5/6 t/m 8) en om 13.30u (groepen 1/2 t/m 4/5). U bent van harte welkom
om te komen kijken in de aula!

BURGERSCHAP BINNEN IPC / KIJKMOMENT
We zijn inmiddels het 3de jaar ingegaan van IPC
binnen onze school. Mede omdat de overheid
heeft aangegeven dat burgerschap een essentieel
onderdeel moet zijn in het onderwijs én omdat het
één van de speerpunten is van het Spectrum:
COBI, hebben wij op school gekeken hoe we
burgerschap een zichtbaarder onderdeel konden
laten worden binnen ons IPC onderwijs.

BURGERSCHAP

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen in staat zijn te participeren in de
huidige maatschappij, samen met anderen. Met respect voor elkaars
(afwijkende) mening en rekening houdend met normen en waarden. Leerlingen
krijgen het besef dat ze het niet alleen redden en elkaar nodig hebben.
Vanaf dit thema hangt op de leerwand in iedere klas bij de andere IPC-platen
daarom de nieuwe plaat: Burgerschap. Hierónder zal per unit (=thema) een
doel hangen gericht op de essenties van burgerschapsvorming, kijkend naar
elke leeftijdsgroep.
Tijdens het Kijkmoment op woensdag 16 oktober a.s. van 11.30-12.30u
kunt u deze plaat ook bekijken en kunt u verdere informatie vragen aan uw
kind of mogelijk de leerkracht. Komt u ook? Uw kind(eren) zullen u laten zien
wat hij/zij geleerd hebben in deze unit. Van harte welkom!

SCHOONMAAKAVOND
Aanstaande maandag 7 oktober is
de eerste schoonmaakavond van dit
schooljaar. Op deze avond gaan we
met uw hulp de lokalen weer extra
opfrissen!
Aan het begin van het schooljaar
heeft u als ouders via de ouderraad
een planning ontvangen voor dit
schooljaar.
Alvast bedankt voor uw hulp! Neemt
u een emmer en doekje mee?

TERUGBLIK: WEEK TEGEN HET PESTEN
In de week van 23 t/m 27 september hebben wij als school deelgenomen aan de
landelijke ‘WEEK TEGEN HET PESTEN’. Een veilige school, waar ieder kind
zichzelf kan zijn én rekening houdt met anderen, is voor ons een basiswaarde.
Vandaar dat we ook dit jaar er voor hebben gekozen om weer mee te doen aan
deze week.
Door middel van verschillende activiteiten hebben de kinderen in alle groepen
nagedacht over pesten, variërend van verhalen, gesprekken, filmpjes tot het
‘heldenspel’.
Ook is juf Tessa (leerkracht groep 8 én anti-pestcoördinator) in iedere groep langs
geweest om zich voor te stellen in haar rol als anti-pestcoördinator, zodat de
kinderen ook weten in welke situaties ze bij haar terecht kunnen.
Op CBS Boterdorp werken we volgens een protocol ‘Gedrag en anti-pesten’. Bent u
benieuwd naar de inhoud hiervan, dan kunt u deze vinden op de website onder het
kopje van de FAQ.

OPBRENGST BESOS-LOOP CBS BOTERDORP
Helaas zat het weer niet echt mee, maar op woensdagavond ?? september stonden
15 kanjers van onze school klaar om deel te nemen aan de BESOS-loop! Eén
ronde lopen was 900 meter en wat hebben de kinderen enorm hun best gedaan! In
een uur hebben ze hun benen uit hun lijf gelopen en het mooie bedrag van 411
euro bij elkaar gelopen!
Jongens en meiden: wat een super mooie prestatie voor het goede doel! De
medaille hebben jullie dik verdiend! En Annelies Bronsgeest (ouder van Maurice en
Amélie): hartelijk dank voor jouw inzet als vrijwilliger namens onze school!

JEUGDWEEK HERVORMDE KERK
Op 22, 23 en 24 oktober ben je van 10.00 tot 12.30 uur
(op donderdag zelfs tot 13.00 uur, lekker
pannenkoeken eten!!) van harte welkom in de
Hervormde kerk (Kerkstraat 1) in Bergschenhoek. De
kerk is elke ochtend om 09.30 uur open en alle
basisschoolkinderen zijn welkom, neem gerust
vriendjes, vriendinnetjes, neefjes en nichtjes mee!
Op zondag 27 oktober sluiten we de Jeugdweek af met
een kerkdienst, start 10.00 uur. Meer info is te vinden
op jeugdweek.hervormd.nl Ben jij er ook bij?!

BELANGRIJKE DATA IN DE KOMENDE PERIODE
Maandag 7 oktober
Woensdag 16 oktober
Vrijdag 18 oktober
Vrijdag 18 oktober
Maandag 21 oktober t/m
vrijdag 25 oktober
Maandag 28 oktober

Schooonmaakavond
KIJK-moment IPC: 11.30u-12.30u
Open Podium groep 1-2 t/m 4-5: 13.30u
Open Podium groep 5-6 t/m 8: 12.45u
Herfstvakantie
Studiedag: alle kinderen zijn vrij

