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Lustrum CBO De Greiden
Komende maandag 3 oktober wordt het 10-jarig bestaan van CBO De Greiden gevierd. Vanwege
corona is dit een jaar uitgesteld, maar nu gaat het echt plaats vinden. Alle leerkrachten van de
stichting zijn uitgenodigd om dit lustrum in Wommels mee te komen vieren op een gecombineerde
studie-/lustrumdag. De kinderen zijn deze dag vrij.
Dierendag
Dinsdag 4 oktober is het dierendag. De kinderen mogen
deze dag hun huisdier weer laten zien op school. Tussen
8.25 uur en 8.50 uur is het mogelijk om op het schoolplein
elkaars dier te bekijken en te bewonderen. Daarna kunnen
de dieren dan weer mee naar huis genomen worden.
Uiteraard mogen er ook knuffels meegenomen worden en
deze mogen gezellig de hele dag blijven. Denkt u aan het
welzijn van de dieren zelf?
Werelddocent
In het geval van zieke leerkrachten wordt er soms een werelddocent ingezet. Een werelddocent
kan ingezet worden als laatste (nood)oplossing als er binnen de stichting geen invaller meer is. Maar
wat is een werelddocent en wat doet hij/zij precies? Een werelddocent wordt ingehuurd bij een
extern bureau en is een persoon met een eigen passie/expertise. Zo zijn er docenten die een dag
lang aan de slag gaan met dans, muziek, toneel, wereldoriëntatie of een ander maatschappelijke
activiteit. De hele dag staat dan in het teken van de expertise van de ingezette werelddocent. Het is
anders dan het normale lesprogramma, maar de kinderen hebben meestal wel een erg leuke dag.
Deze werkwijze is goedgekeurd door het ministerie, onder voorwaarde dat het niet vaker dan één
dag per week is. We kunnen ze dus niet onbeperkt inzetten en er is ook niet altijd een werelddocent
beschikbaar, maar een mooie noodoplossing is het wel.
Kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober aanstaande start de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is: Giga Groen en
de natuur staat hierbij centraal. Het doel van de Kinderboekenweek is om kinderen enthousiast te
houden en te krijgen voor het lezen van een boek. Lezen
is ontzettend belangrijk. Niet alleen voor de ontwikkeling
van de leesvaardigheid, maar ook voor de woordenschat
en het leesbegrip. Daarnaast leren we veel over de wereld
om ons heen, stimuleert het creatief denken en is het
vooral gewoon erg leuk! Op woensdag starten we de
Kinderboekenweek met een gezamenlijke opening met
Nieuwsbrief CBS De Paadwizer Parrega

de kinderen en sluiten het op donderdag 13 oktober ook
weer gezamenlijk af. Op deze donderdag mogen de
kinderen in hun ‘gigagroene’ outfit op school komen.
Tijdens deze week worden er in de groepen diverse extra
activiteiten georganiseerd die in het teken staan van
kinderboeken, lezen en natuur.
Herfstvakantie
De herfstvakantie zit er alweer aan te komen. Van 17 tot
en met 21 oktober is het zover en zijn alle kinderen vrij.
Tot zover de berichten,
Jan Jacob Koornstra

De ouderraad heeft school alweer mooi versierd
in het thema Giga Groen

Agenda
Oktober
3
Lustrum CBO De Greiden (alle kinderen vrij)
4
Dierendag
5
Start Kinderboekeweek
13
Afsluiting Kinderboekenweek (Gigagroen verkleed)
17-21 Herfstvakantie
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