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 AGENDA 

INFORMATIE OP ONZE SITE: 

Op onze site www.mbschool.nl vindt u allerlei 
informatie. 
Diverse roosters, een maandkalender, de 
nieuwsbrief, informatie over ons onderwijs, 
medezeggenschapsraad, ouderraad etc. 
Ziekmelden kan via de site onder het kopje 
“ouders”. 
 
GRUITDAGEN: 

Op woensdag, donderdag en vrijdag kennen we 
op school  de zogenaamde Gruitdagen. 
Op deze dagen nemen de kinderen als 
tussendoortje groente of fruit  mee. 
 
 

__________________________________________________         

 
 

SCHOOLFRUITPROGRAMMA: 

Spijtig genoeg zijn wij dit schooljaar niet uitgeloot voor het EU-schoolfruitprogramma.. 
Aangezien onze school al diverse jaren in het verleden heeft meegedaan, is de keuze nu op 
andere scholen gevallen.  
Helaas… 

        
 
De Gruitdagen blijven natuurlijk gewoon doorgaan zoals we gewend zijn. 

 

 

 

  

 

 

SEPTEMBER  

  

30 Nieuwsbrief 3 

 Opening 
Kinderboekenweek 

  

OKTOBER  

1 MR 

2 Start 
Kinderboekenweek 

4 Dierendag 

5 Dag van de leerkracht 

7 t/m 11 
 

Projectweek gr. 5 t/m 
8 
“Ik eet het beter” 

14 Nieuwsbrief 4 

17 Boekenmarkt 
Inloopavond 

21 t/m 27 Herfstvakantie 

27  Start wintertijd 
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PROGRAMMA KINDERBOEKENWEEK 2019 
 
REIS MEE ….. 
 

Vandaag, 30 september, zijn wij 
op spectaculaire wijze gestart met 
de Kinderboekenweek.  
 
 
 
Wat gaat er de aankomende 3 weken gebeuren op school: 

• In de groepen besteden we aandacht aan verschillende kinderboekenschrijvers o.a. 
Tosca Menten en Janneke Schotveld. 

• We bespreken de bekroonde boeken. Wie heeft dit jaar de gouden penseel en 
Griffel? 

• Groep 4 en groep 7 brengen een bezoek aan de bieb, waar ze op bezoek gaan bij 
een kinderboekenschrijver. 

• We werken, schrijven, lezen en knutselen rondom het thema : Op reis. 
 
 

Op 17 oktober is de inloopavond (18.30u-19.30u)  de kinderen presenteren dan 
verschillende activiteiten die gedaan zijn in de groep.  
 
Iedereen is welkom om een kijkje te nemen. 
 
Voorafgaande aan deze inloopavond is de 
boekenmarkt (18.00u-18.30u). Alle kinderen mogen 
eigen kinderboeken, kindertijdschriften en 
stripboeken te koop aanbieden. De prijs mag 0.50 
euro zijn of een veelvoud hiervan met een maximum 
van 2.50 euro. De opbrengst is voor de kinderen 
zelf. De kinderen moeten zelf een kleedje 
meenemen om het koopwaar op uit te stallen. De 
kinderen die mee doen mogen al om 17.45u naar 
binnen om de spullen klaar. 
 
 
 
 
 

Ouders die ook interesse hebben om volwassenboeken te 
verkopen zijn van harte  welkom met hun kleedje! 
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Wedstrijd  
Ook dit jaar hebben we weer een leuke wedstrijd bedacht waar alle kinderen aan mee 
kunnen doen. De kinderen kunnen een keuze maken uit: 

• Het schrijven van een verhaal 

• Het maken van een zelfverzonnen vervoersmiddel 
 
Uit alle inzendingen gaat een kinderjury, bestaande uit leerlingen van groep 5 t/m 8, en juf 
Roos, een winnaar kiezen.  
 
 
 
 

Afsluiting 
Vrijdag 18 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met 
de groepen. De prijsuitreiking vindt dan ook plaats. 
 Natuurlijk dansen we nog een keer het boekenlied 123 zing. 
 

SJORS SPORTIEF: 

Alle kinderen krijgen vanuit Welcom een boekje met diverse activiteiten waar ze na 

schooltijd op in kunnen schrijven. Dit boekje wordt ook gevuld met kindertekeningen.  

Van onze school is ook een tekening ingestuurd en het is nu tijd om te stemmen. 

De ingezonden tekeningen uit gemeente Montferland zullen op maandag 30 september om 

9.00 uur op de website van www.sjorssportief.nl worden gepresenteerd. 

Er mag t/m 4 oktober 2019 door iedereen worden gestemd (eenmaal per IP adres). De 

tekening met uiteindelijk de meeste stemmen krijgt de voorkant van het Sjorsboekje en wint 

een middag gratis  zwemmen in het zwembad met de hele klas! De tweede tekening met de 

meeste stemmen komt met zijn/ haar tekening op de achterkant van het Sjorsboekje en mag 

ook zwemmen met zijn of  haar klas. 

Kortom: Graag allemaal (ook opa ‘s, oma ‘s, buren etc.) op de tekening van onze school 

stemmen. Wie weet……………………… 

 

 

                                                               

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwl8LYwYfRAhWdcFAKHSNIAWUQjRwIBw&url=https://www.seeklogo.net/tag/facebook/&psig=AFQjCNEagu2CL4miPIYxx-1gurbVZMSiZQ&ust=1482486224973441
http://www.sjorssportief.nl/
http://www.sjorssportief.nl/


       NIEUWSBRIEF   30 september  2019     nr. 3  week 40 

 

Mariabasisschool www.mbschool.nl info@mbschool.nl 
 

4 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwl8LYwYfRAhWdcFAKHSNIAWUQjRwIBw&url=https://www.seeklogo.net/tag/facebook/&psig=AFQjCNEagu2CL4miPIYxx-1gurbVZMSiZQ&ust=1482486224973441


       NIEUWSBRIEF   30 september  2019     nr. 3  week 40 

 

Mariabasisschool www.mbschool.nl info@mbschool.nl 
 

5 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwl8LYwYfRAhWdcFAKHSNIAWUQjRwIBw&url=https://www.seeklogo.net/tag/facebook/&psig=AFQjCNEagu2CL4miPIYxx-1gurbVZMSiZQ&ust=1482486224973441

