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Nieuwsbrief
Themadag en herfstviering

Rkbs. De Vlaswiek
Eikenlaan 22

Op vrijdag 12 oktober is het de jaarlijkse themadag in combinatie met de herfstviering. Het
thema van dit jaar is “Vriendschap”; dit is het thema van de Kinderboekenweek die we op die
dag afsluiten. De hele dag staat dus in het teken van vriendschap en van de herfst.
We starten vrijdag om 8.30 u met een optreden op het schoolplein aan de voorzijde. Alle peuters en leerlingen gaan een spetterende uitvoering geven; we hopen op veel publiek!
In de loop van de ochtend wordt door de activiteitencommissie van de Vlaswiek gezorgd voor
een drankje en een hapje; dat hoeft u dus niet mee te geven deze dag.
In de loop van de ochtend gaan we met alle kinderen naar het bos. Zorgt u ervoor dat uw kind
schoenen aan heeft die een beetje vuil mogen worden? De weersvoorspellingen zien er goed
uit, maar mocht dit nog veranderen, dan kan een regenjas ook aan te raden zijn.
Tussen de middag kunnen de kinderen gewoon naar huis of overblijven; na de middag barst
de schoolstrijd los. Dat wil zeggen dat alle juffen een stukje zullen voorlezen en dat de jury,
bestaande uit leerlingen uit alle groepen, een winnaar zullen uitkiezen. Dat wordt spannend!

4576 BL Koewacht
0114-361624
www.de-vlaswiek.nl
vlaswiek@
ogperspecto.nl

Project Dodendraad
Op donderdagmiddag 11 oktober doen we met de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 mee
aan het project “De Dodendraad leeft”. De Dodendraad was de scheiding tussen Nederland
en België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het was een metalen afscheiding die onder stroom
stond en waardoor er geen mensen en goederen de grens over konden. Voor de grensstreek
had deze kunstmatige barrière een grote impact op het dagelijks leven. Daarnaast heeft de
Dodendraad ook vele slachtoffers gemaakt.
Op de hele lijn waar de Dodendraad ooit stond, worden door kinderen van basisscholen uit
Nederland en België deze week witte krokussen geplant. Elk jaar markeren de bloemen hiervan de plaats van de Dodendraad. De kinderen planten 20 bolletjes en ze krijgen één bolletje
mee naar huis om in de tuin te planten. Zo weten ze op welk moment ze kunnen gaan kijken
naar het lint van krokussen dat dan te zien zal zijn.
Omroep Zeeland zal waarschijnlijk donderdagmiddag aanwezig zijn om opnamen te maken.
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind in beeld komt, wilt u dit dan laten weten aan
ons? De cameramensen zullen hier dan rekening mee houden.
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Stagiaires

Foto’s van activiteiten

Evy Kruisifikx is onlangs gestart met haar
stage in groep 3. Zij is een tweedejaars
PABO-studente. Evy zal gedurende een half
schooljaar elke maandag en enkele volledige stageweken in groep 3 zijn.
Luna van Dijk zal in de week van 12 november stage lopen in groep 1/2. Dit is een
oriënterende stage vanuit het voortgezet
onderwijs.

Wij maken regelmatig foto’s van activiteiten of lesmomenten. Deze foto’s kunt u bekijken op onze Facebookpagina.
Hiervoor hoeft zelf geen Facebookaccount te hebben.
Via https://nl-nl.facebook.com/pg/De-Vlaswiek562788713798725/posts/ , komt u op onze pagina.
Facebook vraagt op een gegeven moment dan wel of u
zich aan wilt melden, maar als u klikt op “niet nu”, kunt u
weer verder scrollen.

Kalender oktober en november 2018
Woensdag
t/m vrijdag
Vrijdag
Maandag
t/m vrijdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Donderdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Dinsdag
Vrijdag

3 oktober 2018 t/m
12 oktober 2018
12 oktober 2018
15 oktober t/m
19 oktober 2018
22 oktober 2018
24 oktober 2018
25 oktober 2018
5 november 2018
8 november 2018
8 november 2018
12 november 2018
13 november 2018
14 november 2018
18 november 2018
20 november 2018
30 november 2018

Kinderboekenweek
themadag / herfstviering
herfstvakantie
studiedag; alle kinderen vrij
luizencontrole (1e woensdag na een vakantie)
cultuurmenu gr. 7/8
start muzieklessen Toonbeeld voor groep 3 (= 6 keer)
start muzieklessen Toonbeeld voor groep 4 t/m 8 (= 6 keer)
theater in de Vlaschaard voor groep 1 t/m 8
19.30 u infoavond ouders groep 7/8 over het VO op Antoniusschool
10.30 u voorleeswedstrijd finalisten groep 7/8 in de bibliotheek
groep 7/8 naar Doedag Reynaertcollege
12.00—12.15 u kijkkwartier groep 3 t/m 8
afsluiting actie Bag2School
14.00—15.00 u inloopspreekuur GGD

