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Agenda
Woensdag 3 oktober: opening kinderboekenweek ‘Vriendschap’
Dinsdag 9 oktober 19.30 uur: ouderavond meerjarenbeleidsplan Kalisto
Woensdag 10 oktober: promotieshow Mad Science, groep 3 t/m 8
Vrijdag 12 oktober: kinderboekenmarkt 13.30-14.00 uur
Vrijdag 19 oktober: vrije dag voor de herfstvakantie
Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober: herfstvakantie
Uitnodiging ouderavond meerjarenbeleidsplan Kalisto
Marlies van der Starre, de voorzitter van College van Bestuur van Kalisto boeiend basisonderwijs,
waarbij CSV Ridderhof is aangesloten, geeft op dinsdag 9 oktober een interactieve bijeenkomst over
de gedroomde toekomst van Kalisto en haar scholen. In de voorbereiding voor het nieuwe
Meerjarenbeleidsplan 2019-2023 voor Kalisto wil zij de ideeën van vele betrokkenen zoveel mogelijk
meenemen: leraren, ouders, kinderen, kinderopvang, VO-scholen en andere partijen. Marlies zal in
de presentatie iedereen meenemen in een concept-visie op de gedroomde ambitie van Kalisto.
Welke zaken worden van toenemend belang voor het onderwijs van de toekomst, waar en hoe
worden de accenten gelegd, op welke wijze wordt dit vormgegeven op school? Het
Meerjarenbeleidsplan gaat het kader vormen voor de schoolplannen 2019-2023 die alle scholen in de
eerste helft van 2019 gaan opstellen.
Marlies wil graag met u in gesprek over haar visie voor Kalisto, om daarmee extra bouwstenen op te
halen voor het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2019-2023. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 9
oktober op CSV Ridderhof en start om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee klaar.
Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek is
‘Vriendschap!’ In de grote hal wordt op deze dag voor alle kinderen de Kinderboekenweek feestelijk
geopend met toneel, muziek en dans.
In de klas worden lessen gegeven rondom het thema Vriendschap. Ook wordt er veel voorgelezen en
worden kinderen geënthousiasmeerd om zélf boeken te lezen.
Kinderboekenmarkt
Op vrijdag 12 oktober is er voor alle kinderen in school een Kinderboekenmarkt van 13.30 –
14.00 uur. Op deze markt kunnen de kinderen boeken, die zij niet meer lezen of ontgroeid zijn,
verkopen aan andere kinderen. Ieder boek wordt voor de vaste prijs van € 0,50 verkocht. Er wordt op
de kinderboekenmarkt geen geld gewisseld, er moet gepast betaald worden.
Alle kinderen leggen hun boeken op hun eigen tafel (kraampje). Kinderen uit de eigen groep, maar
ook kinderen uit de andere groepen lopen langs de kramen om boeken te bekijken en misschien te
kopen. Wanneer een kind zélf rond wil kijken, wordt er een doek over de eigen boeken gelegd, zodat
iedereen weet dat die kraam tijdelijk gesloten is (graag zélf zorgen voor een doek).
Alle ouders zijn op deze kinderboekenmarkt van harte welkom! Voorál bij de kinderen van groep 1, 2
en 3 is ouderbegeleiding gewenst.

Mad Science promotieshow
Op woensdag 10 oktober is er onder schooltijd voor de kinderen een promotieshow van
Mad Science. Mad Science geeft workshops aan kinderen waarbij kinderen door middel van proefjes
en experimenten op het gebied van wetenschap en techniek ontdekkend leren. Na afloop van de
show krijgen de kinderen een folder mee naar huis waarin u kunt lezen hoe u uw kind voor deze
naschoolse workshops kunt aanmelden.
Schoenendoosactie
Half november starten we weer met de schoenendoosactie. Deze actie houdt in dat kinderen kleine
spulletjes stoppen in een door hun versierde schoenendoos. Deze doos gaat naar schoolkinderen in
Ghana, Irak en Sri Lanka. In de volgende nieuwsbrief ontvangt u hier meer informatie over, voor nu
kunt u alvast kijken op www.edukans.nl.
Bij deze wel alvast een oproep: Wie wil op donderdag 22 november tussen 12.00 en 16.00 uur de
schoenendozen naar Amersfoort brengen? U kunt zich opgeven bij Conny Spijker, groep 1/2a.

