Beste ouders en verzorgers,
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Gezocht hulpouders voor onze schoolbibliotheek

Kippen
Het nieuwe schooljaar begon met een leuke verrassing
voor de kinderen: maar liefst 30 kippen.
Voor de kinderen is dit hartstikke leerzaam. Ze leren
hoe ze dieren moeten verzorgen. Daarnaast komen
kinderen ook tot rust door even met een kip op schoot
te kroelen en te knuffelen. Voor de ontwikkeling van
een kind is dit heel waardevol.”
Zelfvoorzienend
Het kippenhotel is zo gemaakt dat deze bijna geheel
zelfvoorzienend is. Het regenwater wordt opgevangen
als drinkwater en een zonnepaneel zorgt voor stroom
zodat het schrikdraad en de verlichting functioneren.
Dankzij een automatisch luikje zitten de kippen ’s
nachts veilig en kunnen ze ’s ochtends bij de eerste
zonnestralen gaan scharrelen. voer is aanwezig in de
silo waarvan de kippen naar behoefte kunnen eten.
Eieren verkopen
“Er zijn leghokken aan de zijkant van het kippenhotel
gemaakt, zodat kinderen aan de buitenkant van het
hok de eitjes kunnen rapen. Alle eitjes die worden
gelegd, worden door de kinderen verzameld en aan
het eind van de week is er steeds een klas aan de
beurt die de eieren mag verkopen. Met geld, kopen
we dan weer het voer voor de kippen.

Elke vrijdag bezoeken alle kinderen van groep 3 t/m 8 van onze
school de bibliotheek op zolder om daar nieuwe leesboeken te
vinden voor de komende week. Twee kinderen van groep 1/2
zoeken elk een boek uit voor de boekenkist die in de klas staat.
De boeken die uitgeleend worden, moeten worden geregistreerd en ook als ze teruggebracht worden. En ze moeten dan
opgeruimd worden. Ook hebben sommige kinderen een beetje
hulp nodig bij het zoeken van een boek.
Op dit moment zijn er 3 ouders die op vrijdagochtend vanaf
08.30u (tot ongeveer 09.30u, soms wat langer, soms korter) in
tweetallen de schoolbibliotheek draaien. We zouden er graag
nog een paar ouders bij willen hebben.
Lijkt het je leuk? Wil je eerst iets meer weten? Neem dan contact op met juf Karin (karin.vos@inos.nl). Ze is maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag op school.

Stand van zaken verbouwing binnenruimte:
Helaas is er nog steeds geen duidelijkheid over de verbouwing
van de binnenruimte.
Er is nog geen exacte datum bekend wanneer de start is. Hierdoor kunnen wij nog geen planningen maken en weten we
ook niet welke stappen er ondernomen moeten gaan worden.
Zodra hier meer over duidelijk is, zullen wij u zo snel mogelijk
op de hoogte houden.

Belangrijke data:
27–09 MR
29-09 studiedag (alle kinderen
vrij)
1-10 inloopmiddag
25-10 start herfstvakantie
1-10 studiedag (alle kinderen
vrij)

Oproep:
Ouders gezocht die 1 keer in de 2 weken onze
handdoeken en theedoeken willen wassen.
En ouders, opa’s/oma’s gezocht die vrijdagmiddag
willen meehelpen met het onderhoud van de
(moes)tuin en speelplaats.

Oogst:
Eindelijk was daar de dag dat we al het lekkers uit de moestuin
konden proeven. Heerlijke pompoen- en tomatensoep met een
lekker vers eitje erbij.
Een extra bedankje aan de ouders de die pannen en het andere kookgerei hebben gesponsord.

