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Belangrijke data
2-10 t/m 13-10: Kinderboekenweek
2-10: groep 6-8 Kinderboekenweekshow
4-10: groepen 1/2 voorstelling Podium Mozaïek
7-10: groep 7/8 bezoek aan het Rijksmuseum
8-10: groep 7 bezoek aan het Rijksmuseum
9-10: studiedag (de leerlingen zijn vrij)
11-10: afsluiting Kinderboekenweek
14-10: groep 8 bezoek aan het Rijksmuseum
16-10: informatieochtend voor nieuwe ouders
(Engelstalig)
19-10 t/m 27-10: Herfstvakantie
Ziek melden

Thema groep 1-2

Zoals u weet moet u uw kind bij ziekte dezelfde
dag ziekmelden voor 09.00 uur. Als uw kind
langer dan 1 dag ziek is, wilt u dit dan ook
’s ochtends voor 09.00 uur doorgeven. Zo
kunnen wij goed in de gaten houden of alle
kinderen wel op school aangekomen zijn. Dank
voor uw medewerking!
In de groepen 1-2 is gestart met een nieuw
thema: Op Reis. Deze werd feestelijk geopend
met een toneelstuk gespeeld door de juffen. De
kinderen gaan vanuit de huishoek op vakantie en
spelen in de themahoek bij het zwembad. Ze
wegen hun koffers in de rekenhoek en knutselen
vliegtuigen, bikini’s/zwembroeken en slippers in
het atelier. In de kring praten ze over op reis
gaan, spelen reken- en taalspelletjes en lezen
boekjes over op reis gaan. Op de verteltafel staat
het boek Kikker en de Horizon centraal.

Kinderboekenweek

Stagiaires

Op woensdag 2 oktober begint de
Kinderboekenweek.
Het thema is dit jaar: Reis Mee!
Samen met de kinderen zullen wij op woensdag 2
oktober om 8.30 uur de Kinderboekenweek
feestelijk openen op het Ovaa plein.
In de afgelopen weken zijn er een aantal
stagiaires gestart. Zij komen een half jaar
stagelopen bij ons op school en leren zo het vak.
In de groepen ½ a, b en c, groep 3, groep 5b en in
groep 7/8 lopen stagiaires mee. Zo blijven wij
een opleidingsschool!

Plastic not so Fantastic

NaSchoolse Activiteiten

We zijn dit jaar gestart met het scheiden van
afvalmateriaal. In de klassen staan bakken voor
papier en na de herfstvakantie starten we met
het scheiden van plastic. We willen zo kinderen
bewuster laten worden van hoeveel papier en
plastic we gebruiken en soms onnadenkend
weggooien. Dit is een start van een duurzamer
beleid dat we op school gaan voeren.
We doen nu mee met het project ‘ Plastic not so
Fantastic”. En we hebben de kinderen gevraagd
plastic mee te nemen dat we kunnen gebruiken
om hiermee een kunstobject te maken. Denk
aan doppen van flessen bijvoorbeeld.
Dit kunstobject zal te zien zijn bij de
tentoonstelling van het Bos en Lommerplein in
de periode van 14 oktober tot 7 november.
Afgelopen week zijn de Naschoolse Activiteiten
weer gestart.
Deze periode kunnen de leerlingen onder andere
Yoga, Gitaarles, Floorball, DJ-lessen,
Moestuinlessen of lessen van het Gipslab volgen.

Woeste Westen
Vorige week dinsdag en donderdag zijn de
groepen 5 naar het Woeste Westen geweest. Zij
hebben daar het programma “Het leven in de
sloot” gevolgd.
Eerst hebben ze de waterdiertjes gevangen en
vervolgens hebben ze deze bestudeerd met
loeppotjes en vergrootglazen.

Thema ziekenhuis
Het eerste thema van onze taalmethode Staal is in
groep 5 het thema Ziekenhuis.
In het kader hiervan is een moeder van een leerling
langs geweest in groep 5b om een les te geven
over werken in het ziekenhuis. Zij werkt zelf in het
ziekenhuis als verpleegkundige en kon de kinderen
hierover genoeg vertellen en allerlei mooi
materiaal meegeven.

Tot de volgende nieuwsbrief!

