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Nieuws van de Week nr. 6
Vrijdag 5 oktober 2018
Jarigen!
Wie zijn er aankgomende week jarig?
06 oktober Noa
Groep 5A
08 oktober Nienke
Groep 6A
08 oktober Lars
Groep 5B
09 oktober Thijmen Groep 4
10 oktober Lenn
Groep 6A
12 oktober Jens
Groep 4
Iedereen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!

Personeel
Er zijn, zoals het zich nu laat aanzien, aankomende week geen bijzonderheden.
Wel zijn we blij u te kunnen melden dat juf Marian de Jong en juf Wil Jansen vanuit hun ziekteverlof
weer opbouwende en ondersteunende taken gaan verrichten in de groepen 4 en 5.

Kinderboekenverkoop
Woensdag 3 oktober is de Kinderboekenweek begonnen met als thema:
Op De Howiblo zijn we gelijk gestart met een speurtocht door de hele
school. De kinderen mochten hier steeds vrienden uit boeken bij elkaar
zoeken en een puzzel oplossen.
In de groepen besteden de leerkrachten aandacht aan bekroonde boeken
en geven lessen rondom dit thema. In de hal hebben we een boekenstand
ingericht met bekroonde- en thema boeken, waarin leerkrachten en
leerlingen kunnen rondneuzen. Naast allerlei grote en kleine activiteiten in
het land (in de bibliotheek, in boekhandels, in theaters etc.) zal er op De Howiblo een boekenverkoop
plaatsvinden in samenwerking met Mado. Op woensdag 10 en vrijdag 12 oktober kunt u na
schooltijd in de hal boeken kopen. U krijgt informatie/advies en bij besteding van 10 euro het
Boekenweekgeschenk gratis. Een prettige bijkomstigheid is dat wij een gedeelte van de opbrengst
mogen besteden voor de bibliotheek van De Howiblo. Hoe meer boeken verkocht worden, des te
hoger het bedrag dat we kunnen besteden aan onze eigen bibliotheek ten behoeve van uw kinderen.
Er is geen pin-mogelijkheid dus de boeken moeten contant afgerekend worden. Wij hopen u te
ontmoeten op één van deze dagen. Op woensdag 10 oktober van 12.00 uur tot 12.30 uur en
vrijdag 12 oktober van 15.00 uur tot 15.30 uur in de hal van De Howiblo. Noteer het in uw agenda!
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Kinderboekenruil
Op vrijdagmiddag 12 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek af met een boekenruil. De kinderen
mogen vrijdagochtend maximaal 3 boeken, die zij niet meer lezen, meenemen naar school. Dit
mogen boeken zijn voor verschillende leeftijden vanaf 7 jaar oud. Afhankelijk van het aantal boeken
dat de kinderen meenemen, krijgen zij bonnetjes van de groepsleerkracht terug. De bonnetjes
De kleuters mogen maximaal 2
boeken meenemen.
Wij verwachten dat het wederom een groot succes wordt!

OV Ouderbijdrage
Beste ouders,
Hierbij een bericht vanuit de Oudervereniging.

Jawel, 50% van de Ouderbijdrage is binnen,
50% op 1-10-2018

Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald?
rek.nr NL29RABO 013.46.21.662 ten name van Oudervereniging KBs De Howiblo o.v.v
voornaam, achternaam kind (ere ) en groep (en).
We hebben uw steun hard nodig. In Nieuws van de Week nr 2 vindt u de flyer waarop de
activiteiten vermeld staan waarvoor wij uw bijdrage gebruiken.
Namens de Oudervereniging en uw kind(eren): hartelijk dank!
Marleen de Wit,
Penningmeester Oudervereniging KBs De Howiblo

Op tijd aanmelden broertjes en zusjes
Heeft u uw kind(eren) al aangemeld op de Howiblo? Nee? U kunt het aanmeldingsformulier ophalen
op de Howiblo bij Linda de Ridder of u kunt het downloaden van de site www.howiblo.nl. Twijfelt u
of uw kind al is aangemeld? Vraag het aan Linda de Ridder of Mariëlle van Vliet om na te kijken. Het
zou toch jammer zijn als er straks geen plaats is voor uw kind(eren) op de Howiblo. U kunt het
formulier vervolgens opsturen, mailen of even persoonlijk op school af geven. Kent u andere ouders
die een school moeten gaan kiezen? Geef gerust door om teleurstelling te voorkomen.

In de bijlage treft u informatie over:



Flyer BlisemBrains herfst
Flyer Wegwijs leer- en spelmiddag met huiswerkbegeleiding

Prettig weekend,
Team Howiblo
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