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OPEN PODIUM
Vanmiddag was het allereerste Open Podium van dit schooljaar, geheel in het
thema ‘Reis mee!' van de Kinderboekenweek. De aftrap was door de kinderen uit
groep 5/6 t/m 8, daarna waren de kinderen van de groepen 1-2 t/m 4-5 aan de
beurt. Een mooi scala aan optredens kwam voorbij: van voorlezen tot zingen en van
een reactiespel tot playbacken! En natuurlijk kwam ook het Kinderboekenweeklied
voorbij!

Bent u erbij geweest, hartelijk dank voor uw belangstelling! Door dit schooljaar heen
volgen er nog twee Open Podia.

KIJKMOMENT IPC: AFSLUITING UNIT
De eerste schoolperiode zit er alweer bijna op, dat betekent ook dat we de
eerste IPC-unit hebben afgesloten met het KIJK-moment! Het is altijd een mooi
moment als kinderen aan u als ouder/verzorger kunnen laten zien wát ze
geleerd en gemaakt hebben rondom een bepaald thema. Zo laten ze dan ook
zelf zien dat zij de eigenaar zijn van hun eigen leerproces!
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Wij hebben hiervan genoten en we hopen dat dat ook voor u als ouder geldt!
De eerste week na de herfstvakantie besteden we eerst weer extra aandacht
aan sociaal-emotionele vorming middels onze methode ‘Leefstijl’. Vanaf
maandag 4 november starten de IPC-units weer! Alleen de groepen 1/2 en 2/3
werken in de komende periode tot de kerstvakantie niet aan IPC: Sinterklaas
en kerst speelt voor hen zo’n grote rol dat zij hun thema’s daarop aanpassen.

REMINDER BETALING VRIJWILLIGE BIJDRAGE
Enige tijd geleden heeft u van ons de brief ontvangen met betrekking tot de
vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar.
Een groot aantal van de ouders heeft dit bedrag inmiddels overgemaakt,
hartelijk dank daarvoor. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan willen wij u
vragen dit nog te doen.
Alvast bedankt!

PRIJSWINNAARS POSTER-ACTIE COBI!
4 oktober jl. hebben de prijswinnaars van de poster-actie hun fiets opgehaald bij
Bike Totaal in Bergschenhoek.
Begin september hadden alle kinderen van de acht Spectrumscholen een
poster mee naar huis gekregen om thuis voor het raam te hangen. Op de
poster stond COBI de wijze uil. COBI staat voor de vier speerpunten van
toekomstgericht onderwijs te weten Creativiteit, Onderzoekend leren,
Burgerschap en ICT. Als ouder kreeg u een flyer mee en daarin stonden de
beloftes naar de toekomst uitgelegd over het onderwijs dat men op de scholen
mag verwachten.
Fleur van CBS De Wiekslag, Jan
van CBS Prins Johan Friso en
Lieke van CBS De Acker waren de
gelukkigen die in de prijzen vielen.
Nog eenmaal hielden ze hun COBIposter op die hen geluk bracht.

MUZIEKLESSEN DOOR CONCORDIA
In de periode na de herfstvakantie zal muziekvereniging Concordia middels het
project Muziek op School een tweetal muzieklessen verzorgen in de groepen
2/3, 3/4, 4/5 en 5/6! Onder leiding van juf Daniëlle (muziekdocent en muzikant)
van Concordia gaan de kinderen kennis maken met verschillende instrumenten
en gaan ze muziek maken op een klokkenspel of bugel. Half november zullen
verschillende leden van Concordia ook een mini-concert geven op school voor
de kinderen.
Daarna bestaat de mogelijkheid om acht workshops te volgen in het Spectrum
(aan de Groeneweg) waarbij de kinderen leren via de methode ‘spelend
leren’op het klokkenspel of bugel te spelen. Dit wordt afgesloten met een
kidsconcert in de Cultuurfabriek. Nadere informatie over de workshopdata volgt.

SchoolDISCOavond: VRIJDAG 8 NOVEMBER!
Op vrijdag 8 november is hij er weer: de Boterdorp DISCO! Het thema dit jaar is:
GLITTER EN GLAMOUR! Zie de laatste pagina van deze nieuwsbrief. U en uw
kind kunnen alvast op zoek naar de mooiste glitterjurk, glinsterende broek of
glamourpruik.
De kinderen dienen op de starttijd van de disco aanwezig te zijn in hun eigen
klaslokaal. Als ouders mag u de laatste 5 minuten van de disco een kijkje komen
nemen bij het feestgedruis. U kunt buiten de feestzaal wachten, wij halen u dan
op om de laatste minuten mee te beleven. Daarna laten wij u alvast naar het
lokaal gaan om uw kind(-eren) weer op te wachten en hen mee naar huis te
kunnen nemen.

EVEN VOORSTELLEN: MR CBS BOTERDORP
Afgelopen maandagavond is de
MedezeggenschapsRaad (MR) van
Boterdorp voor het eerst bijeen geweest
in de nieuwe setting. Dit zijn m.i.v. dit
schooljaar: Diana Deen en Lisette de Vrij
(namens de ouders) en Lianne
Hanekamp en Joke Fremouw (namens
het personeel).
Op de website kunt u onder het kopje ‘ouders’ meer lezen over wat deze raad
voor de school betekent.
Correspondentie is mogelijk via mr.cbsboterdorp@spectrum-spco.nl, natuurlijk
kunt u één van ons ook even aanschieten bij vragen of zaken die de MR aangaan.

STAKING ONDERWIJS: WOENSDAG 6 NOVEMBER
In de bijlage vindt u een schrijven van onze bestuurder Adriaan van Zanten over
de onderwijsstaking van woensdag 6 november a.s. waar CBS Boterdorp ook
aan deel zal nemen.

DISCO – THEMA: GLITTER & GLAMOUR!

