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AGENDA
1 t/m 5 oktober
4, 15 en 16 oktober
06 oktober
3 t/m 11 oktober
11 oktober
12 oktober
19 oktober
22 t/m 26 oktober
22 november
11 november
26 november
27 november

Autowasactie
Onderzoeken GGD
Lindeloop
Kinderboekenweek
Boekenmarkt
Voorleeswedstrijd gr 7 & 8
Concert Peter en de Wolf
Herfstvakantie
Oudercontactavond
Sint Maarten
MR en OR
Oudercontactavond

stond al op ons te wachten. Na de lunch
hadden we 6 verschillende opdrachten over
bijen. De kinderen mochten in een echte
imkerpak een bezoekje brengen aan de
bijenkasten. Na afloop kregen de kinderen
eigengemaakte zaadbolletjes en een
waskaars mee naar huis. Een zeer geslaagd
en leerzaam schoolreisje!
Ouders, nogmaals super bedankt voor het
rijden en begeleiden!

Schoolreis groep 1 en 2:
Een prachtige dag hadden de kleuters op
20 september. Schoolreis naar het
sprookjesbos van Paasloo waar een
speurtocht werd gelopen met opdrachten;
het mandje van roodkapje, de 7 dwergen
en een echte sprookjesboom. Bij
terugkomst was er bij het huis van juf
Gea limonade en chips. Hierna gingen we
naar camping De Eikenhof waar naar
hartelust kon worden gespeeld en waar
we tussen de middag werden voorzien van
heerlijke patat met een verfrissend ijsje!
Het was een geslaagde dag!
Chauffeurs en begeleiders; bedankt!
Schoolreisje groep 3 en 4:
Woensdag 26
september zijn we met
auto’s naar het
Kuinderbos vertrokken
voor ons “Ontdek”
schoolreisje. Daar stond
boswachter Marijn al op
ons te wachten. Na een
wandeling van een klein
half uur door het bos
kwamen we bij een
splitsing waar 6
opdrachten waren klaar gelegd. Elke
opdracht had een kleur. Bij elke kleur
hoorde een rugzak met een opdracht
zoals: waterdiertjes zoeken, bomen
zoekkaart, geluiden herkennen enz. De
tijd vloog voorbij. Rond 12.00 uur zijn we
vertrokken naar het onderwijscentrum De
Rietnymf in Munnekeburen. De imker

Schoolkamp:
Groep 7 en 8 heeft een schitterend
schoolkamp gehad van woensdag 19
september tot en met vrijdag 21 september
in Heeg. We hebben kano gevaren, veel
spelletjes gedaan (sumoworstelen) en een
survivaltocht. Ook de bonte avond was een
succes. Het eten was heerlijk. Natuurlijk
hebben we ook veel gezwommen.

Besteding opbrengst Lentefair:
Het is even geleden maar u weet het vast
nog; de geslaagde lentefair. Spelletjes,
verkoop, rad van avontuur….
Een deel van de opbrengst is gegaan naar
de kinderafdeling van de Tjongerschans.
Het andere deel wilden we als school
graag gebruiken voor de aanschaf van
motorisch spelmaterialen. Inmiddels
hebben we deze materialen aangeschaft
en worden ze al goed en met heel veel
plezier gebruikt: gymmatten, ballen,
sjouwplanken, loopklossen en niet te
vergeten een prachtige buitenkeuken met
inventaris!
Alle gevers en makers: heel hartelijk
bedankt!

Boekenmarkt:
Als afsluiting van de Kinderboekenweek
houden we ook dit jaar weer een
Boekenmarkt.
We starten de markt om 14.00 uur,
tegelijk met de Heidepolle. De kinderen
mogen vanaf kwart voor 2 hun plekje
zoeken en boeken klaar leggen.
De kinderen nemen alleen boeken mee
(stripboeken mag ook) die ze ook echt
willen verkopen. Onderling ruilen kan
natuurlijk ook.
De kinderen die niet zelf boeken gaan
verkopen blijven tot 14.00 uur in de klas.
De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen
vanaf 14.00 ook naar de markt, o.b.v. een
ouder of oudere broer of
zus. Kinderen die niet
worden opgehaald blijven
tot kwart over 2 in de
klas. De boekenmarkt
sluit zo rond 15.00 uur.

Peter en de Wolf:
Het Amsterdam Wind Quintet speelt
sinds 2011 de educatieve
kindervoorstelling Peter en de Wolf in
samenwerking met vertelster/zangeres
Talitha van der Spek. Deze interactieve
voorstelling voor de groepen 5 tot en
met 8 vindt plaats op vrijdag 19 oktober
in de sfeervolle Bonifatiuskerk in
Oldeberkoop. Na afloop krijgen de
kinderen een kleine attentie mee,
gerelateerd aan de voorstelling.
In Peter en de Wolf worden de dieren en
mensen door een eigen instrument
uitgebeeld:
De vogel wordt gespeeld door de fluit,
de eend door de hobo, de kat door de
klarinet, de wolf door de hoorn en opa
wordt gespeeld door de fagot. Een
spannend sprookje, waarbij Peter in het
bos bij het huis van zijn opa allerlei
avonturen beleeft......

Autowasactie:
De leerlingen van de leerlingenraad
hebben acties bedacht om geld te
verdienen voor het verfraaien van het
plein. Eén van de acties is een
autowasactie door de leerlingen van de
groepen 5 tot en met 8.
Deze wordt in de week van 1 tot en met 5
oktober georganiseerd.

Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze
Facebookpagina en website
Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

