
 WIST U DAT...? 

 … het belangrijk is dat uw kind 

iedere dag OM 8.30 UUR OP SCHOOL 

is? De lessen beginnen om 8.35 uur. 

Iedere schooldag begint de juf met 

herhaling van belangrijke lesstof. Als 

uw kind te laat komt, mist het deze 

herhaling. Het kind kan dan ook  

nieuwe lesstof minder goed en snel 

begrijpen. Dus wees op tijd!  

     NIEUWSBRIEF     OBS DE MONCHYSCHOOL 
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 VERJAARDAGEN 

         25 september: Julmiro 

         1 oktober: Aryan 

       3 oktober: Zeineddin 

5 oktober: Nathaniel 

6 oktober: Arda 

10 oktober: Dounia 

17 oktober: Ömer 

21 oktober: Reetaj 

22 oktober: Arash 

   DE KINDERRAAD!  
   Op vrijdag 27 september kwam de kinderraad voor de eerste keer bij 

elkaar. De kinderen (uit groep 5 t/m 8) vertegenwoordigen de kinderen van 

de school. Ze zijn in gesprek met de directeur, om te laten weten welke 

dingen ze goed vinden, en welke dingen ze willen verbeteren. Zo maken 

we samen met de kinderen de school weer (een beetje) beter. 

Ze vertelden dat ze de school gezellig vinden met een fijne sfeer, dat de 

juffen goed lesgeven en dat ze blij zijn met de chromebooks. Ook is  

gesproken over het buitenspelen. Meestal wordt er fijn gespeeld, soms is 

er ruzie. Hoe zorgen we voor nog minder geruzie? De kinderen hebben 

ideeën hoe we dat kunnen aanpakken. We gaan ermee aan de slag!  

 

 BELANGRIJKE DATA 

          3 oktober: opening Kinderboekenweek, 8.45 u 

           3 oktober: informatie-avond voor ouders van       

  groep 7 en groep 8 over de  

  middelbare school, 19.00 u 

11 oktober: viering afsluiting Kinderboekenweek 

14 - 18 oktober: herfstvakantie 

21 oktober: alle kinderen vrij (studiedag) 

24 oktober: ouder-kind-workshop groep 1 
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… De Monchyschool bij de officiële 

AIRBORNE HERDENKING was op  

vrijdag 20 september? Acht kinderen 

en twee juffen waren bij de plechtig-

heid. De kinderen hebben zonne-

bloemen bij het monument gelegd. Er 

werden ook veel kransen gelegd; ook 

door veteranen. Er was veel muziek. 

Het was een hele belevenis.  

 

... de KINDERBOEKENWEEK bijna  

begint? We besteden in deze week 

extra veel aandacht aan lezen en 

mooie boeken. Het thema dit jaar 

is “Reis mee!” U bent welkom op 

donderdag 3 oktober om 8.45 uur, 

op de trappen. En misschien kunt 

u deze week samen met uw kind 

een mooi boek lezen?   


