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Nieuwsbrief
Themadag en herfstviering

Rkbs. De Vlaswiek
Eikenlaan 22

Op vrijdag 11 oktober is het de jaarlijkse themadag in combinatie met de herfstviering. Het
thema van dit jaar is “Reis mee”; dit is het thema van de Kinderboekenweek die we op die
dag afsluiten. De hele dag staat dus in het teken van reizen.
We hebben de hele dag leuke activiteiten met de kinderen rondom dit thema. Het is de bedoeling dat de kinderen net als op andere vrijdagen iets meenemen voor in de kleine pauze
en (voor wie overblijft) voor het overblijven.
De afsluiting vindt plaats tussen 14.00 en 14.30 u op het schoolplein aan de voorzijde (bij
slecht weer in de gymzaal). Alle belangstellenden zijn van harte welkom!
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Dinsdag 1 oktober staat voor groep 7/8 helemaal in het teken van de archeologie. De
werkgroep Archeologie Hulst maakt in samenwerking met de bibliotheek ZeeuwsVlaanderen dit bijzondere project mogelijk.
In het project staat de Middensteentijd centraal. In deze tijd leefden er al mensen in Koewacht. Er worden regelmatig vondsten uit die tijd gedaan, vooral op het stuk grond waar
plannen zijn voor een nieuwbouwwijk.
De leerlingen van groep 7/8
zullen er gedurende dit project
van alles over te weten komen.
Ze gaan ook zelf aan de slag
op allerlei manieren en maken
een maquette van een nederzetting zoals die eruit kan hebben gezien in die tijd.
Daarna volgt er een tentoonstelling in de bibliotheek die
gedeeltelijk wordt gevuld met
vondsten van de werkgroep
Archeologie, maar ook met
vondsten / creaties van de leerlingen zelf.
De tentoonstelling in onze bibliotheek zal van 4 t/m 16 november dagelijks tussen 13.00
en 17.00 u te bezoeken zijn.

Rapporten
Er zijn nog enkele rapporten niet terug
ingeleverd. Wilt u ervoor zorgen dat
deze zo spoedig mogelijk bij de leerkracht van uw kind worden ingeleverd?

Bag 2 School
De actie Bag 2 School is in volle gang.
Door middel van het inleveren van uw
oude kleding, schoenen e.d. helpt u de
school aan extra financiën voor leuke
activiteiten. De zakken met kleding kunt u
achterlaten onder het fietsenrek op het
grote plein.
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Stagiair in groep
1/2, 3 en 7/8

Muzieklessen Toonbeeld

Deze week loopt Willard Bogaard stage op onze
school. Hij is op dinsdag in groep 1./2, op donderdag
in groep 3 en op vrijdag in groep 7/8. Het is de verwachting dat Willard vervolgens aan het werk gaat als
een van de invallers voor de basisscholen in onze
omgeving.

In november starten we weer met de lessencyclus vanuit Toonbeeld. Al onze leerlingen krijgen dan gedurende
zes weken les van een vakdocent muziek. Voor het
eerst zal ook groep 1/2 deelnemen. Zij krijgen een speciaal aanbod met zang en instrumenten dat is toegespitst op hun leeftijd. Datzelfde geldt voor groep 3.
Voor de groepen 4 t/m 8 zal weer een aanbod zijn van
verschillende instrumenten / vocaal. Binnenkort zullen
we de voorkeuren inventariseren en de groepen samenstellen.

Kerstconcert 14 december
Op zaterdagmiddag 14 december om 16.00 u zullen we
samen met de muziekvereniging en de twee koren van
Koewacht een kerstconcert verzorgen. Het is de bedoeling
dat alle leerlingen van onze school hieraan meedoen. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom. U
krijgt hier nog nadere informatie over, maar wilt u er alvast
rekening mee houden in uw planning?

Ziekmeldingen per telefoon
We verzoeken u vriendelijk om ziekmeldingen of andere mededelingen die betrekking hebben op diezelfde
dag, altijd telefonisch te doen. De mail of Parro kan
door de leerkrachten of directie niet op ieder moment
bekeken worden.

Kalender oktober en november 2019
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
t/m
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag

1 oktober 2019
2 oktober 2019
2 oktober t/m
vrijdag 11 oktober 2019
4 oktober 2019
7 oktober 2019
8 oktober 2019
11 oktober 2019

Maandag
t/m vrijdag
Maandag
Woensdag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Dinsdag
t/m donderdag

14 oktober t/m
18 oktober 2019
21 oktober 2019
23 oktober 2019
4 november 2019
7 november 2019
22 november 2019
26 november 2019
26 november
28 november 2019

Dag van de archeologie voor groep 7/8
Perspectodag; alle leerlingen vrij
Kinderboekenweek, thema “Reis mee”
14.30 u kijkkwartier gr. 3 t/m 8
13.00—14.30 u cultuurmenu gr. 7/8
10.30—11.45 u Kinderboekenweekactiviteit in de bieb gr. 5/6
Themadag / herfstviering; afsluiting 14.00 -14.30 u voor
alle belangstellenden
herfstvakantie
studiedag; alle kinderen vrij
luizencontrole (1e woensdag na een vakantie)
start muzieklessen Toonbeeld voor groep 1/2 en 3 (= 6 keer)
start muzieklessen Toonbeeld voor groep 4 t/m 8 (= 6 keer)
rapport-1 mee
gr. 7/8 naar Industrieel Museum
oudercontacten gr. 1 t/m 8

