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Bezoek peuters
Afgelopen maandag en dinsdag brachten de kinderen van de Tovertuin en
Kruimeltje een bezoekje aan onze school. Sjors las een mooi prentenboek voor.
Daarna mochten de peuters nog even lekker spelen. Wat was het gezellig!

Finale voorleeswedstrijd
Sjors heeft de voorleeswedstrijd op school gewonnen, gefeliciteerd! Noé uit
groep 8 gaat naar de regionale voorleeswedstrijd, wij wensen jou veel succes!

Steetwise
Een leerzame ochtend van Streetwise. De kleuters herkennen nu veel
verkeersgeluiden. Weten waar je veilig moet oversteken en dat het
superbelangrijk is om op een autostoeltje te zitten en dat de gordel....klik moet
zeggen.

Gastles Marieke
Marieke, de moeder van Vera & Sofie gaf woensdag 31 oktober een gastles
over planologie in groep 5,6,7 en 8. Ze vertelde over haar werk als planoloog en
leerde ons verschillende begrippen kennen die perfect aansloten op ons
thema. Wat komt er bijvoorbeeld bij een bestemmingsplan kijken. Waar moet
je allemaal aan denken als je een nieuwe wijk gaat ontwerpen. Marieke,
nogmaals hartelijk dank voor jouw bijdrage. We hebben er veel van geleerd en
vonden het ook heel interessant.

Halloween
De populariteit van Halloween onder de kinderen heeft ons verrast. Veel
kinderen, vooral uit de onderbouw, kwamen spannend verkleed de school
binnen. We hadden hier vooraf geen afspraken over gemaakt. Ons inziens laten
we de kinderen, ook volgend jaar, hierin vrij. Wie wil kan 31 oktober verkleed
op school komen. Heb je niets met Halloween, dan is dat ook prima.
De ouderraad heeft de kinderen tussen de middag verrast met een bloederig
Halloween broodje. Heel erg bedankt voor deze lekkere en griezelige traktatie!

Welkom
Cheyenne Meijndert in groep 1-2. We wensen je heel veel plezier op onze
school.

Hoeveel past in een dm3?
Groep 6/7 ging op onderzoek. Zij waren benieuwd of er precies één liter in een
kubieke decimeter past. Liam schonk precies 1 liter in de bak die 1 kubieke
decimeter is. Veel kinderen dachten dat het niet zou passen, maar het past
precies!

Mogelijkheid voor een tussentijds gesprek ( week 46 )
De volgende oudergesprekken, waarin het welbevinden en de resultaten van
uw zoon/dochter worden besproken, staan gepland in februari. Volgende week
is er voor u de mogelijkheid een tussentijds gesprek aan te vragen bij de
leerkracht van uw kind. Als de leerkracht u graag wil spreken zal zij/hij een
afspraak met u maken.
Oproepje: gezocht mooie stoel voor 5 december
Op 5 december is het Sinterklaasfeest op Wis en Wierig. We zoeken voor deze
ochtend een mooie sierlijke stoel. Wie heeft er voor deze ochtend een te leen?
Geef het door aan juf Wendy of aan juf Kim.

...... over 10 nachtjes arriveren de Sint en zijn Pieten weer in Nederland.
Wij hebben er al zin in!
Studiedag leerkrachten groep 1,2 en 3
Zoals u al op de jaarkalander gezien heeft, hebben de leerkrachten van groep 1
tot en met 3 op vrijdag 23 november studiedag. De kinderen uit de
desbetreffende groepen zijn dan vrij.

