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Extra editie
Er waren nog zoveel extra artikelen dat we
een extra editie uitbrengen van de
nieuwsbrief.

Thema-afsluiting groep 3
Groep 3 heeft tijdens het thema ‘in en uit
de dierentuin’ veel geleerd. Dit hebben ze
gedaan door teksten en boekjes te (leren)
lezen, door filmpjes te kijken. We zijn 8
oktober ook echt op onderzoek geweest in
Diergaarde Blijdorp in Rotterdam; op reis
met de trein en de metro! Gelukkig gingen er
ook veel ouders mee, dat was fijn!

Dingen die kinderen over deze dag schreven:
Ik vond het leuk bij de dieren.
Ik vind de giraf leuk.
Ik vind de tijger leuk.
Ik vind de pinguïn leuk en ik vind de vis leuk
(Hamza)

De giraf en de leeuw zitten in het hok.
(Chrysanthi)
In de dierentuin zag ik een aap, giraffe,
olifant, gorilla, leeuw, flamingo. (Meyra)
Oftewel met de woorden van de mama van
Polat te spreken: een Topdag!

Doordat de kinderen zoveel geleerd en
gezien hebben in de echte dierentuin,
konden de kinderen ook beter voor de
aangelopen dieren zorgen in onze dierentuin
in de klas. Woensdag 16 oktober was deze
ook geopend voor de ouders tijdens de
thema-afsluiting. Het was een drukke boel !

Fietsles
Wil je ook kunnen fietsen?
Fietsles: Ik wil weten wie er willen leren
fietsen. We kunnen fietsles krijgen in
samenwerking met de Escampade. In de
week na de herfstvakantie wil ik weten wie
geïnteresseerd is.
Je kunt je opgeven bij juf Anita.

Brief bestuur DHS over staking
Beste ouder/verzorger,
Met deze brief willen wij u graag
informeren over de geplande landelijke
onderwijsstaking i.v.m. het
lerarentekort op woensdag 6 november
a.s.
Zoals u waarschijnlijk al gehoord heeft,
hebben de vakbonden de Nederlandse
basisscholen opgeroepen om die dag te
staken uit protest tegen de problemen
binnen het basisonderwijs. Het kabinet
heeft duidelijk gemaakt dat zij niet van
plan is om structureel meer geld
beschikbaar te stellen, terwijl het
lerarentekort groter en groter wordt.
Wij hebben grote waardering voor al
onze medewerkers die – ondanks het
grote lerarentekort en de gevolgen
daarvan voor de scholen – elke dag weer
keihard werken om het onderwijs door
te laten gaan. Bovendien heeft stichting
De Haagse Scholen, waar onze school
toe behoort, laten weten dat zij achter
de leerkrachten staat die op 6 november
willen staken.
Als gevolg van dit besluit zal onze school
op 6 november gesloten zijn. Wij willen u
vragen om hier rekening mee te houden,
door uw kind(eren) die dag
thuis te houden of zelf voor opvang te
zorgen.
Wij hopen op uw begrip en medewerking
voor deze situatie. Als u nog vragen of
opmerkingen naar aanleiding van dit
nieuws heeft, dan kunt u contact
opnemen met Miranda van de Kolk.
Met vriendelijke groet,
Team De Gelderlandschool

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
vrijdag 8 november 2019

