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Agenda

AGENDA WEEK 45
maandag

07 november

dinsdag

08 november

Annigje opleiding herregistratie- Klaeterinfo meeVeerkieker groep 5-6

woensdag

09 november

Annigje opleiding herregistratie

donderdag

10 november

vrijdag

11 november

zaterdag

12 november

Groep 7/8 Les Proefkolonie op school - St. Maarten
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AGENDA WEEK 46
maandag

14 november

dinsdag

15 november

woensdag

16 november

donderdag

17 november

vrijdag

18 november

Bezoek Proefkolonie groep 7-8

zaterdag
AGENDA WEEK 47
maandag

21 november

dinsdag

22 november

woensdag

23 november

donderdag

24 november

vrijdag

25 november

zaterdag

26 november

Dansles juf Clarette

Juf Saskia jarig

Gymopleiding juf Ina
Na goed overleg heeft juf Ina gesloten te stoppen met de gymopleiding. De eigen vaardigheden
waren dusdanig pittig (en ze is nét geen 20 meer) dat we liever niet zien dat ze langdurig zou
uitvallen door een blessure. Dit betekent natuurlijk ook dat er geen invalster zal komen voor groep
3-4.

Klaeterinfo

De Veerkieker
Dinsdag 8 november krijgen de kinderen van groep 5-6 muziek -en poëzieles in het kader van de
Veerkieker, ons Heemkunde onderwijs. De kinderen van groep 5-6 gaan hiervoor naar de
Schieversronde in Oldeberkoop. De kinderen van groep 7-8 krijgen op vrijdag 11 november les over
de Proefkolonie. Op 18 november brengen ze dan ook nog een bezoek aan de Kolonie in
Frederiksoord.

Dans lessen
Net als vorig jaar komt juf Clarette weer dansles op school geven. Kinderen zijn altijd heel
enthousiast en wat is er beter dan lekker samen op muziek te bewegen. De eerste dansles zal
plaatsvinden op dinsdag 22november.
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Sint Maarten
Vrijdag 11 november is weer de dag dat we allemaal met onze lichtjes bij de huizen langs mogen.
Wij lopen ieder jaar met de hele school. De kleuters lopen samen met juf en met de peuters en
ouders door de Klaeterlaene en een deel van de Jokweg en Hoeveweg. De kinderen van groep 3-4-5
lopen langs de Kontermansweg en hier lopen met juf 2 ouders mee. En de kinderen van groep 6-7
lopen de spooktocht, die de kinderen van groep 8 hebben uitgezet.
Even een korte uitleg over de organisatie: Ouders mogen meelopen bij de kleutergroep, maar de
leerkracht loopt met de kleuters voorop. Ouders lopen daar achter met peuters of nog iets jongere
kinderen. De leerkracht geeft wel aan welk kind bij een huis mag aanbellen.
Alle kinderen worden om 17:50 uur op school verwacht zodat we om 18:00 uur kunnen starten.
Rond 19:30 uur zijn de kinderen weer klaar en kunnen ze opgehaald worden.

Themadag “Mijn lichaam”
Donderdag 3 november was onze themadag over het menselijk lichaam. Op woensdag had Henk
Otten al een verhaaltje verteld over het lichaam. Over onze botten en hoe ze heten, over de spieren,
de banden, de werking van de zenuwen, en over de organen. Hij had hierbij hulp van zijn rijdende
skelet, dat gelukkig nog wat langer op school mocht blijven staan.
Tijdens de opening van de themadag heeft Leon de Vries ons allemaal getrakteerd op een heuse
bootcamp. Alle kinderen, leerkrachten en aanwezige ouders hebben gedurende drie kwartier de
spieren even goed opgewarmd. Want een gezond lijf kun je alleen krijgen door gezond te eten en
iedere dag een uur gematigd intensief te bewegen!
En daarna zijn alle kinderen druk aan de slag gegaan met allerlei onderdelen uit ons lichaam. Zo zijn
de zintuigen getest, is het spijsverteringskanaal nagemaakt, zijn alle botten in meester Robert zijn
omhulsel getekend en hebben de kinderen zo ontzettend veel informatie over het onderwerp
opgezocht!!! Ook hier hebben we assistentie gekregen van enkele ouders. Heel erg bedankt
hiervoor.
Het was echt een fantastisch mooie dag, waar veel is samengewerkt, waar leerkuilen zijn opgezocht,
waar is doorgezet en waar een enorm beroep gedaan is op de creativiteit van de kinderen. Aan het
eind van de dag kwamen ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden de resultaten van een
dag hard werken bewonderen!

Alvast noteren
28
29
29
02
06
06
10

november
november
november
december
december
december
december

Bezoek oudheidkamer groep 3-4
Dansles
Verhalen verteller groep 3-4
Sint op school
Klaeterinfo mee
Dansles
Oud papier
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