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16 november
Schooljaar 2018-2019

Agenda
16 november
16 november
22 november
21-22 november

Groep 8 -Band in de Klas
Gastles Hindoeïsme groep 7 en 8
Schoentjes zetten 
Oudergesprekken groep 3

WIST JE DAT…….
…juf Linda en juf Heleen dinsdag naar
Arnhem zijn geweest
…ze daar nieuwe schoolmeubels hebben
bekeken
…de meubels maandag besteld gaan worden
…onze school in de loop van januari weer
een stukje mooier wordt?

WIE O WIE??
De kerstcommissie heeft een fantastisch
idee: zij willen op donderdag 20 november
een (niet religieuze) ‘kerst’musical
organiseren voor alle kinderen van de
school. De musical zal opgevoerd worden
door een aantal kinderen en een aantal
ouders. Nu zijn we dus op zoek naar ouders
die op welke manier dan ook iets kunnen en
willen betekenen.
Het spelen van een rol, zingen in een
koortje, helpen met het decor, helpen met
instuderen of wat dan ook: hulp is heel erg
wenselijk.
En nee, het is helemaal niet nodig om
ervaring te hebben! Het gaat om de
gezelligheid!
Als u denkt: “dit is wel wat voor mij’, of ‘het
is tijd om uit m’n comfortzone te
gaan’…meldt u zich dan aan bij juf Marcha.
m.smeink@aves.nl

JUF RENEE
Wat hebben we woensdag een leuke dag
gehad! Dat maak je ook niet iedere dag
mee: een doedelzakspeler in de gang. De
reacties van de kinderen (en ook van
ouders) waren fantastisch. Tja, het is een
keer wat anders he, op deze manier je
jubileum vieren! #SAMEN!!

KLOKKIJKEN GROEP 3
In groep 3 zijn we dit blok gestart met het
klokkijken van hele uren. Dit gaat bij
iedereen super goed! Deze week zijn we
begonnen met 1 uur later en 1 uur vroeger.
Dat is toch wel een stuk moeilijker.
Misschien kunt u thuis hier spelenderwijs
aandacht aan schenken, het liefst in een
ruimte met een klok. Door bijvoorbeeld het
volgende te zeggen: 'het is nu 3 uur. 1 uur
later gaan we naar de voetbaltraining. Hoe
laat is het dan? Het is nu 4 uur. 1 uur later
gaan we samen een spel doen. Hoe laat is
het dan?'
SCHOOLFRUIT
Volgende week eten we appel, peer en
meloen!

IN HET ZONNETJE
In deze flits ook even aandacht voor ons
team: gisteren hebben we na schooltijd
samen weer scholing gehad. Want als de
lessen voor de kinderen afgelopen zijn gaat
het voor de leerkrachten ’s middags en
regelmatig ’s avonds nog even door. Alle
leerkrachten volgen individuele en
teamscholing. Dat moet natuurlijk ook, want
we willen in ontwikkeling blijven.
Het is heel fijn dat we merken samen goed
en hard te kunnen werken, sparren over ons
onderwijs, en heel veel te kunnen lachen.

