Kohnstamm nieuwsbrief 3
KIKA ACTIEDAG

Belangrijke data

Volgende week donderdag, 21 oktober, hebben we op
school een actiedag voor Kika.
Vanwege de ziekte bij een kind van een collega, kwam deze ziekte toch
ineens weer dichtbij.
Siem is inmiddels weer thuis verder aan het herstellen, maar het blijft
een moeilijk onderwerp. Daarom willen wij ook hulp vragen om uw
kind(eren) te steunen tijdens de sponsorloop, spullen te kopen en
verkopen op de kleedjesmarkt en uw gezicht te laten zien!
Ook de buren/ooms/tantes/oppas ect. zijn van harte welkom.
Als u er helaas niet bij kunt zijn, wilt u uw kind dan een bijdrage
meegeven? We hopen op een zonnige dag met veel belangstelling van u
als familie!!

Vrijdag 15 oktober
Voorleeswedstrijd
(groep 6 t/m 8)
Dinsdag 19 oktober
Muziek voorstelling
Donderdag 21 oktober
Kika actie dag
25 t/m 28 oktober
Herfstvakantie
Vrijdag 5 november
Studiedag, alle kinderen vrij!

GEVONDEN SPULLEN
Op school zijn de afgelopen maanden erg veel spullen blijven liggen: jassen,
gymschoenen, sjaals, handschoenen en nog veel meer andere spullen. We
zullen deze gevonden voorwerpen uitstallen en hopen, verwachten dat u als
u iets kwijt bent komt kijken. We hopen dat we voor de herfstvakantie vele
van de nu aanwezige spullen toch weer kwijt zijn. Het restant stoppen we in
een grote zak voor anderen.
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KINDERBOEKENWEEK
We zitten nog midden in de kinderboekenweek. De opening op woensdag
6 oktober was geweldig. De foto's op Facebook laat je hiervan iets zien.
Deze week sluiten we de kinderboekenweek af met de voorleeswedstrijd.
De opbrengst was op 7 oktober om 15.50 u € 1274,63!!!
Bij deze wensen we alle deelnemers heel veel succes en vooral plezier in
het voorlezen, want vrijdag is de schoolfinale van de voorleeswedstrijd.

VERKIEZINGEN
Deze vrijdag zijn er ook verkiezingen voor de leerlingenraad. Leerlingen van
groep 6, 7 en 8 kunnen hieraan meedoen. Het is verstandig dat zij zich goed
voorbereiden en dat zij hun presentatie richten op wat de Kohnstammschool
nog beter, leuker, effectiever kan maken. Niet met zaken die niet kunnen,
maar onderwerpen waarmee we de leerlingen van de Kohnstammschool echt
een stapje helpen.

LEERKRACHT TEKORT
Na de brief van het bestuur betreffende lerarentekort toch nog een korte
aanvulling vanuit de school. We hebben deze afgelopen 2 weken 4 maal voor
vervanging moeten zorgen. Dit is maar 1 maal echt gelukt en de andere keren
hebben we het intern kunnen oplossen. Er zijn op dit moment binnen ons
bestuur nog diverse standaard vacatures die dienen ingevuld te worden,
maar er zijn helaas weinig leraren te vinden. Het moment dat we aan u
moeten meedelen dat leerlingen voor een bepaalde tijd geen leerkracht
hebben komt nu wel dichtbij!!

YES, WE ZIJN WEER INGELOOT!!
We kregen deze week bericht dat we ook dit schooljaar van november tot en met april zijn ingeloot
voor het schoolfruit. Hiermee zijn we erg blij om 3 maal gedurende de week fruit te kunnen geven aan
de leerlingen.
Verder zijn we voor het eerst ingeloot voor 2 maal in de week gratis zuivel. We kunnen de leerlingen
wellicht op alle schooldagen een gezonde tussendoor aanbieden. Na de herfstvakantie, medio
november, zullen de leveringen van fruit en zuivel starten.
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