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Volgende nieuwsbrief

Vanuit Directie/MT
Vanaf deze week, maandag 2 oktober, is directeur Robb Udo de gehele week werkzaam
op De Vonder.

Vanuit het team
Gevonden voorwerpen
Bij het kopieerapparaat boven staat de bak met gevonden voorwerpen. Hier zitten
behoorlijk wat spullen in. Mogelijk mist u iets van uw kind.

Vanuit de bibliotheek

Kinderboekenweek
Gisteren is de Kinderboekenweek weer van start gegaan. Het thema dit jaar is ‘Gruwelijk
eng’. De Kinderboekenweek is een feestje rondom kinderboeken. Er zijn veel nieuwe
boeken (her)uitgegeven rondom het thema. In de bibliotheken van Midden-Brabant zijn
tal van activiteiten georganiseerd. Bekijk hiervoor ook de website van de bibliotheek
(www.bibliotheekmb.nl agenda). In diverse boekhandels worden leuke activiteiten
georganiseerd.
Ook in de groepen wordt veel aandacht besteed aan boeken en lezen. Afgelopen twee
weken heb ik een aantal groepen bezocht met de Griezelbieb of een introductie op de
schrijfwedstrijd. Volgende week kom ik in nog een aantal groepen. Waar ik al geweest
ben heb ik telkens een aantal spannende, griezelige kinderboeken geïntroduceerd. De
reacties waren telkens zeer enthousiast! De kinderen willen graag verder lezen in de
boeken die ik bij me had. Helaas neem ik telkens de boeken weer mee voor introducties
in andere groepen en op andere scholen. De kinderen kunnen de boeken natuurlijk wel
lenen in de gewone bibliotheek (Oisterwijk of Tilburg bijvoorbeeld). Als de boeken er niet
zijn, kunnen ze altijd nog gereserveerd worden waarna ze in Den Boogaard zijn af te
halen.
Samen griezelen en samen (voor)lezen is leuk!
(Voor)lezen is niet alleen tijdens de Kinderboekenweek erg leuk. Ook daarna kunnen
kinderen er veel plezier aan beleven. Lekker ontspannen, even wegdromen bij een
verhaal. Of juist lekker griezelen. Het fijne van griezelen met een boek is dat je het
griezelen kunt stoppen door het boek weg te leggen of je te realiseren dat het alleen
maar in een verhaal voorkomt en niet echt is. Ook is het voor kinderen goed om te lezen
en ervaren hoe anderen (verhaalfiguren of klasgenootjes) omgaan met de spanning.
Daar kunnen ze zich aan spiegelen.

Nieuwe boeken
De schoolbibliotheek is een groot aantal (nieuwe) boeken rijker. Titels van de
Kinderboekenweek van dit jaar, titels van de Kinderjury van afgelopen schooljaar en een
flink aantal titels van de Bienekebolders zorgen voor beter gevulde boekenkasten. Veel
nieuw leesplezier voor alle kinderen!

Vanuit de Parochie
Gezinsviering zondag 8 oktober
Zondag 8 oktober om 9.30 uur is de eerste gezinsviering van het nieuwe jaar. Het thema
zal zijn: “Jij hoort er ook bij!!” en is speciaal bedoeld voor kinderen in de
basisschoolleeftijd. We willen graag zoveel mogelijk kinderen mee laten doen met lezen,
helpen of zingen tijdens de viering zodat ze ook op een betrokken en actieve manier
kunnen deelnemen. U kunt uw kinderen hiervoor aanmelden via: dorris.rijnen@jozefparochie.nl
Informatie over de parochie kunt u vinden op : www.jozef-parochie.nl

Overig
CoderDojo Sportarena Oisterwijk
Donderdag 26 oktober organiseren we van 15:00 tot 17:30 uur weer een nieuwe
CoderDojo in de SportArena Oisterwijk. (vanaf 14:45 uur deuren open).
De CoderDojo is een workshop voor kinderen om te leren programmeren! Je moet wel al
een beetje handig zijn met de computer en kunnen lezen. In een groep met kinderen
(maximaal 50) uit groot-Oisterwijk maak je kennis met het programma scratch
(https://scratch.mit.edu/) en kun je met een klein beetje hulp zelf aan de slag gaan.
We gaan ervan uit dat je over een laptop beschikt (géén Ipad) en dat je dus een beetje
computerskills hebt. We willen wel graag dat je je online aanmeldt zodat wij weten
hoeveel kinderen er komen. Schrijf je snel in, want we hebben maar beperkte plaatsen!
zie hieronder...
Ook zijn we altijd op zoek naar ouders die handig zijn met computers, zij kunnen zich
ook aanmelden om te komen helpen, verstand van programmeren is niet noodzakelijk.
Deze ouder-aanmelding vind je ook in de inschrijvingslink hieronder.

Donderdag: 1 juni van 15.00 tot 17.30
Schrijf je in op: klik hier
Voor dringende vragen: coderdojooisterwijk@gmail.com
Locatie: Sportarena Oisterwijk, Sportlaan 6 Oisterwijk.
Voor overige informatie en data in 2017 kun je op onze facebookpagina
kijken: https://www.facebook.com/coderdojooisterwijk
Checklist:
 Zin om te coderen?
 Heb je een laptop?
 Heb je je ingeschreven?
Dan ben je van harte welkom op donderdag 26 oktober vanaf 14:45 uur bij de
Sportarena-boven bij de CoderDojo Oisterwijk.

Op de website
Bijage 1: Onderzoek GGD
Bijlage 2: Pubercursus 2017-2018
Groep 8 Joyce: Kamp 2017
Groep 8 Anne: Kamp 2017
Groep 6 Sandra: Wandelen met de honden

