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belangrijke data . . . . .
Woe
Don
Don
Vrij
Maa
Maa
Maa

17 oktober
18 oktober
18 oktober
19 oktober
22 t/m vrijdag 26 oktober
5 t/m 9 november
19 november

Open ochtend
IPC-afsluiting, groep 8 van 8.30 -9.15 uur
IPC-afsluiting, groep 6/7A en B van 13.45-14.30 uur
Studiedag, alle leerlingen vrij
Herfstvakantie
Week van de startgesprekken groep 1 t/m 7
Studiedag, alle leerlingen vrij

mededelingen van de directie . . . .

Beste ouders,
Vanmiddag gaat het gebeuren! De Linnaeus kiest zijn Voorleeskampioen!
De groepen 6, 7 en 8 zijn al helemaal in de stemming en de kandidaten hebben flink geoefend. Ze
kregen daarbij steeds tips en tops van hun klasgenoten zodat ze goed voorbereid aan de start zullen
verschijnen!
Er zijn 7 kandidaten, die allemaal een favoriet stukje uit hun favoriete boek voorlezen.
Dit wordt beoordeeld door de jury, die bestaat uit meester George (extern jurylid en voorzitter),
Maryam uit groep 8, Bilal uit groep 7 en ik..
Met behulp van vaste beoordelingspunten die landelijk zijn vastgesteld, beoordeelt de jury elke
bijdrage, en zo komen we tot de Linnaeus Voorleeskampioen! Die krijgt een mooie oorkonde
én…...een boekenbon natuurlijk! Jureren is echt hard werken en dus krijgen ook de juryleden een
boekenbon.
Na deze schoolronde gaat onze Voorleeskampioen naar de kwart- en mogelijk naar de halve finales.
Misschien zelfs naar de landelijke finale op 22 mei 2019.
Maar dat is niet het belangrijkste.
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Dit jaar doen er maar liefst 200.000 leerlingen mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd!
En we hopen dat al die kinderen weer een beetje enthousiaster worden voor lezen!!

Met hartelijke groet,
Cissy Merison - directeur Linnaeusschool

Nieuws uit groep 5
Sinds afgelopen maandag zit groep 5 weer in groepjes.
Elk groepje heeft op tafel een plantje staan wat de sfeer erg gezellig maakt.
Het was voor de kinderen wel even wennen, maar ze waren erg blij toen ze maandag zagen dat juf
Joan en meester Bert op vrijdag de groepjes hadden gemaakt.
Groep 5 heeft nu 4 groepjes van 4 kinderen en 1 groepje van 3 kinderen.
Elke dag heeft elk groepje een andere leider, die er voor zorgt dat de schriften en werkboeken
worden opgehaald en dat de tafeltjes netjes zijn op geruimd. Ook controleren ze of de plantjes
genoeg water hebben.
Wij zijn trots op groep 5!
Meester Bert.
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Nieuws uit groep 6/7B

Hallo allemaal,
Ik ben Marieke Janssen, ben 32 jaar en sta sinds twee weken voor groep
6/7B. Ik ben geboren in Limburg, opgegroeid in Drenthe en sinds 10 jaar
woon en werk ik in Amsterdam. Van jongs af aan wilde ik al leerkracht
worden. Het leukste aan mijn werk vind ik de kinderen. Vooral als ze leuke
uitspraken hebben of een volgende stap bereiken in hun ontwikkeling.
In mijn vrije tijd houd ik van zingen, soms een boek lezen, uit eten gaan of
een leuke film kijken.
Ik heb een warm welkom gehad op de Linnaeusschool en ik heb zin om dit
schooljaar hier te werken!

Uitnodiging bijeenkomst
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Koor
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