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Vrijdag 5 oktober
Maandag 8 oktober
Donderdag 11 oktober
Maandag 15 oktober

Bezoek aan Prodemos groep 7
Zwemles groep 5/6
Tech2Do groep 7
Nio groep 8

TECH2DO
Tech2Do is een evenement dat wordt opgezet door de TechNetkring Voorne-Putten (een
samenwerkingsverband van V(MB)O-scholen en een aantal technische bedrijven uit de regio VoornePutten).
De gemeenten in de regio Voorne Putten Rozenburg ondersteunen dit initiatief van harte! De regio
heeft veel technische bedrijven op zijn grondgebied. De vergrijzing van de bevolking én het feit dat te
weinig leerlingen kiezen voor een opleiding en beroep in de technische sector baart de bedrijven,
maar ook de gemeenten
zorgen.
De regio heeft veel
potentie om een economisch sterk gebied te blijven! Daarvoor moeten we de jeugd in een vroeg
stadium kennis laten maken met de vele facetten van techniek en laten ervaren hoe leuk techniek is!
Help de regio door de “technische vijver met veel vissen" te vullen, de leerling van nu is immers de
werknemer van de toekomst.
Tijdens Tech2Do worden alle leerlingen van groep 7 van Voorne-Putten en Rozenburg uitgenodigd
om naar Sporthal Olympia te komen om daar overdag gedurende enkele uren met techniek bezig te
zijn.
FRUIT
Goed nieuws!!Onze school is een van de 3008 basisscholen die dit schooljaar mee mag doen aan het
EU-Schoolfruit-en groenteprogramma.
Van 12 november t/m 19 april 2019 ontvangt onze school weer 3 gratis porties groente en fruit per
leerling.
Meer informatie volgt!

Branding 47-49

RKBS De Sterrenwacht
3224 GA Hellevoetsluis 0181-318550

OPENING KINDERBOEKENWEEK
Afgelopen maandag is de Kinderboekenweek alvast geopend. Het was een daverend succes. Eerst
met elkaar gedanst op het liedje van Kinderen voor Kinderen en daarna hebben we geluisterd naar
een bijzonder liefdesverhaal voorgelezen door Juf Bibianne. Uiteindelijk zijn de kinderen van de
bovenbouw de kleinere kinderen gaan voorlezen.

ACTIVITEITEN KINDERBOEKENWEEK
Er zijn tijdens de kinderboekenweek diverse leuke activiteiten gepland voor de kinderen. Zo hebben
we op woensdag 10 oktober een knutselochtend waarbij de Midden- en Bovenbouw
vriendschapsarmbandjes of een vriendenkring van klei kunnen maken.
Voor de Onderbouw is er een kleurplaat van een poppetje welke uiteindelijk allemaal aan elkaar
komen als een ware vriendenslinger.
Ook is er nog een voorleeswedstrijd waarin een aantal kinderen laten horen hoe leuk ze het vinden
om voor te lezen. De uiteindelijke winnaar van de hoogste groepen gaat door naar de nationale
voorleeswedstrijd. De kinderboekenweek activiteiten eindigen met de jaarlijkse boekenmarkt op
vrijdag 19 oktober

GEVONDEN VOORWERPEN
De bak met gevonden voorwerpen is alweer bijzonder vol en dat na slechts een aantal weken school.
Bent u iets kwijt, jasjes, gymschoenen, brillen….neem dan even een kijkje in de overvolle bak!
LUIZENMOEDERS
Nog steeds zijn wij op zoek naar luizenpluizers. Vaders, moeders, opa’s of oma’s, iedereen is welkom
om te komen pluizen.
We kampen nu met een chronisch tekort aan luizenpluizers en dat is geen fijn gegeven. Normaal
gesproken worden de kinderen na iedere vakantie nagekeken. Op deze manier voorkomen we de
verspreiding van luizen. Bent u in de gelegenheid om eens te komen helpen? Laat het dan even
weten!
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