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NIEUWS VAN DE DIRECTIE

ALGEMEEN NIEUWS
Ouders in de klas
Volgende week mogen alle ouders na schooltijd in de klassen komen
kijken naar wat de kinderen de afgelopen weken hebben gedaan. In
elke groep is er gewerkt rond het thema “worden wie je bent”. U kunt
zelf een geschikte dag kiezen, zodat we niet alle ouders tegelijk in de
school hebben.
Kinderboekenweek
Het thema van de kinderboekenweek sluit prachtig aan op het thema
waar in alle groepen al aan gewerkt wordt. Maandag openen we de
kinderboekenweek officieel samen in de aula. Daar hebben we ook een
tafel neergezet met de nieuwste boektitels die passen bij het thema.
Spullen te koop
Bij de start van het schooljaar hebben de kleutergroepen allemaal nieuwe spullen gekregen. Daar zijn we heel blij
mee, want de nieuwe materialen sluiten prachtig aan bij het onderwijs van nu. Dat betekent ook dat we grondig
hebben opgeruimd en nog een heel aantal materialen over hebben. We vinden het zonde om zomaar weg te
gooien, daarom bieden we u de kans om tegen een kleine vergoeding wat van ons over te nemen. Dit is volgende
week elke dag na schooltijd mogelijk.
Gevonden voorwerpen.
U kunt volgende week ook een kijkje nemen tussen de gevonden voorwerpen en uw eigendommen weer mee
nemen. Ook dit is volgende week elke dag na schooltijd mogelijk.
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Kamp groep 6/7 en 7/8
De afgelopen week waren de groepen 6/7 en 7/8 op kamp naar de Gouwe Droom in Bovenkarspel. Ze hebben
het echt getroffen met het weer en een paar hele leuke, leerzame, waardevolle dagen met elkaar beleefd.
Flyers
Er zijn weer heel wat flyers beschikbaar voor verschillende activiteiten. Deze vindt u in de bijlagen van deze
Ponto. Graag uw aandacht hiervoor.
Cultuurweek Hoorn
Van 1 t/m 12 november is de jaarlijkse Cultuurweek Hoorn. Twee weken lang kunnen kinderen gratis deelnemen
onder en na schooltijd aan diverse
culturele activiteiten bij allerlei organisaties in Hoorn. Je kunt je talenten ontdekken. Denk aan piano, drumles,
ballet, kleuterdans, makey makey, microbit, tekenen, tassen pimpen en nog veel meer.
De inschrijving opent op vrijdag 87 oktober om 16.00 uur via www.hoornbeweegt.nl. Heeft u vragen over de
inhoud van een activiteit of andere vragen? Mail dan naar kinderwerker Stefanie Strijker via
s.strijker@netwerkhoorn.nl
Vakantie Spelen Hoorn
Deze vakantie kan je weer heerlijk spelen in een sporthal bij jou in de buurt. Er zijn 4 dagen. Bekijk de flyer zodat
je weet wanneer het kinderwerk en Team Sport bij jou in de buurt zijn.
Je kan voetballen, knutselen, springen op één van de springkussens, hockeyen en spelletjes spelen. Anders als
normaal is dat we werken met inschrijving via www.hoornbeweegt.nl en dat
ouders niet mee naar binnen mogen in verband met de coronamaatregelen. Zo kunnen we elke dag vele kinderen
blij maken met een plekje om te spelen.
Meer vragen? Neem dan contact op met kinderwerker Saskia Posthumus via s.posthumus@netwerkhoorn.nl
Lichtjesavond
Ook dit jaar sluiten we het buitenspeelseizoen weer af met de jaarlijkse lichtjesavond in de stadsspeeltuin De
Speelhoorn. Dit jaar organiseert het kinderwerk van stichting Netwerk maar liefst 3 avonden om het feestelijk af te
sluiten.
Je bent welkom om te spelen op 19, 20 en 21 oktober. De entree is €1,- per kind en voor volwassenen gratis. U
kunt ook betalen met de cultuurstrippenkaart. De lichtjesavond is in de stadsspeeltuin achter de Waterhoorn en is
van 17.00 tot 20.30 uur.
Reserveren voor deze activiteit is niet nodig.
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