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Nieuws
Nieuwe leerlingen
Deze week zijn er nieuwe leerlingen in verschillende klassen komen
kennismaken. Volgende week starten zij op Het Kompas. Veel
succes en natuurlijk veel plezier op onze school!
Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober start de kinderboekenweek! Het thema is dit jaar:

vriendschap.

Die dag om 09.00 uur openen we de kinderboekenweek feestelijk met de 3 scholen van
Sonate op het schoolplein.
Ouders zijn hierbij van harte welkom om te komen kijken op het grote plein. Het is de
bedoeling dat u achter alle leerlingen blijft staan.
Houdt u ook klasbord in de gaten, want er wordt in de kinderboekenweek ook gezocht naar
ouders, opa’s, oma’s die het leuk vinden om voor te komen lezen in de klassen!

Het Kinderboekenweekgeschenk is dit jaar:
De eilandenruzie is het Kinderboekenweekgeschenk® 2018. Een fantastisch
nieuw avontuur met Rosa en Fico, de kinderen van de knotsgekke president
Pablo Fernando van Costa Banana.
Dit boek krijgt u in de boekwinkel cadeau als u iets koopt vanaf 10 euro.
Sonate versiergroep
De eerste vieringen komen er weer aan!
Alle organisaties willen Sonate een paar keer per jaar samen versieren.
Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst en Pasen.
We zijn op zoek naar een groep enthousiaste ouders die samen Sonate
voor alle kinderen en personeelsleden willen aankleden. Als u interesse
heeft, kijk dan in de bijlage hoe u zich aan kunt melden.
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Waterpokken
Er zijn kinderen met waterpokken op Sonate.
Wat moet ik doen?
Houd bij hoesten of niezen de hand of zakdoek voor de mond.
Was regelmatig de handen met water en zeep.
Vocht uit de blaasjes is besmettelijk tot ze ingedroogd zijn.
Niet krabben aan de korstjes.
Zwanger of baby in huis?
Ben je zwanger en heb je nooit waterpokken gehad? Vermijd direct contact met iemand met
waterpokken. Dit geldt ook voor pasgeboren baby’s.
Thuisblijven?
Als een kind met waterpokken zich goed voelt, kan het gewoon naar school of het kindercentrum.
Thuisblijven helpt niet om verspreiding te voorkomen. Kinderen zijn al besmettelijk voordat
verschijnselen optreden.

Bijlage(n)



Brief over een Sonate-versiergroep
Brief informatie Waterpokken

Wisselingen in de groep
Week 40
( 1 t/m 5 oktober2018 )
De leerkracht van uw kind is mogelijk niet alle dagen in de groep aanwezig. Soms is een
leerkracht een dag vrij, soms heeft een juf of meneer ook nog een andere taak in de school
waar hij of zij op dat moment aan werkt
Groep
Rood
Goud
Geel
Wit
Groen
Paars
Blauw
Brons
Oker
Oranje
Zilver

Maandag
01-10
Juf Marianne
Juf Edith
Juf Malinda
Juf Yvonne
Juf Linsey
Juf Petra
Juf Ellen
Juf Sietske
Juf Janis
Juf Heidi
Juf Sietske

Dinsdag
02-10
Juf Marianne
Juf Edith
Juf Malinda
Juf Yvonne
Juf Linsey
Juf Petra
Juf Ellen
Juf Sietske
Juf Janis
Juf Heidi
Juf Sietske

Woensdag
03-10
Juf Marianne
Juf Edith
Juf Malinda
Juf Yvonne
Juf Linsey
Juf Petra
Juf Kirsten
Juf Sietske
Juf Janis
Juf Heidi
Juf Sietske

Donderdag
04-10
Juf Renee
Juf Marion
Juf Edith
Juf Suus
Juf Evy
Juf Lenneke
Juf Kirsten
Juf Sietske
Juf Lenneke
Juf Heidi
Juf Sietske

Vrijdag
05-10
Juf Renee
Juf Marion
Juf Malinda
Juf Suus
Juf Evy
Juf Lenneke
Juf Kirsten
Juf Sietske
Juf Lenneke
Juf Heidi
Juf Hermine
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