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Activiteiten
16 t/m 20 oktober
23 oktober
26 oktober
31 oktober
3 november

Herfstvakantie
Luizencontrole
Creamiddag onderbouw
Bezoek Overlaat groep 8
Koffie-uurtje groep 1/2

Lezen
Door de Kinderboekenweek wordt het belang van lezen op school én thuis weer extra onder de
aandacht gebracht. Veel lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van onze kinderen maar vooral
ook heel leuk.
Op onze school besteden wij veel aandacht aan het leggen van een stevige leesfundering.
Dit kan echter alleen door goed samen te werken met jullie als ouders. Wij zijn er dan ook trots op te
constateren dat deze fijne samenwerking resulteert in zeer goede technisch leesresultaten op de
Vijfhoeven. Kinderen, ouders én leerkrachten..... ga zo door!
Schoolhockeytoernooi
Afgelopen woensdag hebben deze kanjers
supergoed en sportief gehockeyd tijdens de
Heusdense schoolkampioenschappen.
Ondanks dat er veel verloren en gelijkgespeeld
werd, mocht dat de pret niet drukken.
Volgend jaar willen ze er weer voor gaan!
Ons team was in onze poule ver uit de kleinste
en ze waren het enige team waarin ook niethockeyers zaten. Volgend jaar van tevoren een
keertje samen trainen, dan komt het helemaal
goed. Goed gedaan jongens en meiden!

Plantenkas GrowWizzKid
Na de herfstvakantie start de eerste groep tijdens de keuzecursus met het beplanten en
onderhouden van de GrowWizzKid-kas in de aula. Op Facebook hebt u al het een en ander kunnen
lezen over dit bijzondere project. Wanneer u onze school bezoekt, kunt u een kijkje nemen bij de kas
in de aula. We hopen zo ook in de winter van alles wat groeit en bloeit te kunnen genieten.

Koffie-uurtje groep 1/2
Graag nodigen we op vrijdag 3 november alle ouders/verzorgers van groep 1 en 2 uit voor het
jaarlijkse koffie-uurtje op school. Samen met directie, iemand van de oudervereniging en de
groepsleerkracht kunt u van gedachten wisselen over allerlei schoolse zaken. Wat vindt u van de
nieuwe ontwikkelingen op onze school? Welke tips wilt u ons meegeven? Waar wilt u wat meer over
weten of waarover wilt u juist meedenken? We horen het graag van u en hopen u in groten getale te
mogen ontvangen! De koffie of thee staat in ieder geval klaar.

Allerlei
Gezinsrelaties na scheiding
In Nederland maken jaarlijks zo'n 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders mee.
Met een onderzoek willen we beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren) met elkaar omgaan na
een scheiding en wat dit betekent voor de ontwikkeling van kinderen. De Universiteit Utrecht is
daarom op zoek naar gezinnen waarvan ouders korter dan 1,5 jaar uit elkaar wonen of bijna uit
elkaar gaan. Tenminste één kind is tussen de 8 en 16 jaar.
Er zijn 3 metingen: na uw aanmelding, één jaar later en nog een jaar later. Metingen bestaan uit
vragenlijsten en een gesprekstaakje. Ook vullen kinderen elk halfjaar voor 2 weken een paar vragen
in via onze app. Kinderen vinden het leuk om mee te doen aan dit soort onderzoek en u hoeft nooit
naar Utrecht te komen, wij komen bij u thuis. Als beide ouders meedoen dan worden er aparte
afspraken gemaakt, maar meedoen met één ouder kan ook. Als bedankje krijgen kinderen voor elk
van de 3 metingen € 10. Aan het eind van het onderzoek wordt er € 50, € 100 en € 150 verloot onder
de gezinnen die meegedaan hebben. Wilt u meedoen of kent u een gezin dat mogelijk mee zou
willen doen? Kijk dan op: www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl voor meer informatie en een
aanmeldformulier. ***Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig.
Alle onderzoeksgegevens blijven volstrekt vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt.***
Muziektheater
Wat
Waar
Wanneer
Toegang

De Bremer Stadsmuzikanten
Muziektheater door Beppie Schalken c.s.
Mariënkroon, Raadszaal
Zondag 15 oktober 2017,
14:00 uur
€ 10,- p.p. of € 25,- per gezin

Naam:
Aantal personen:
Telefoon:
E-mailadres:
Opmerking:
Handtekening:

Volwassenen:

Jeugd t/m 18 jaar:

Het Praathuis
Nieuwe ontmoetingsplek in bibliotheek Vlijmen
Op vrijdag 27 oktober vindt er in bibliotheek Vlijmen de kick-off plaats van het Praathuis, een nieuwe
ontmoetingsplek voor alle inwoners van multicultureel Vlijmen. Tijdens de kick-off praten we met
elkaar over inhoud, wensen en ideeën voor 2018. Want dan zal er vanaf januari om de maand een
Praathuis plaatsvinden. Het idee voor het Praathuis is ontstaan tijdens de jaarlijkse VVEdiplomauitreiking van Contour de Twern. Daar waren volwassenen en kinderen van verschillende
culturen aanwezig. Iedereen kon met elkaar in gesprek en iedereen had ook een lekkernij
meegenomen uit de eigen cultuur. Er blijkt echt behoefte aan een plek om elkaar te ontmoeten, te
praten met elkaar, ervaringen uit te wisselen, al pratende Nederlands te leren, samen te lezen en
daarbij gezellig wat te drinken en te eten. Tijdens de bijeenkomsten zal er koffie en thee zijn en we
vinden het leuk als de deelnemers een hapje uit de eigen cultuur meenemen. Kinderen mogen mee!
Voor de kinderen is er een speel- en voorleeshoek ingericht.
Tijd: 15.00-17.00 uur

Locatie: Bibliotheek Vlijmen

