Nieuwsbrief
WELKOM OP ONZE SCHOOL
Wij heten Joana en António Lopes van harte welkom op onze
school. We hopen dat jullie een heel fijne tijd op de Kraanvogel
gaan hebben.

Agenda
13 -20 oktober:
Themaweek
“Reis om de wereld”

20 oktober:
Voorstelling
Klankenkaravaan
Naschools gymuurtje
groep 3 t/m 8

21 oktober:
THEMAWEEK REIS OM DE WERELD
Het thema van de themaweek, waar we afgelopen donderdag
mee gestart zijn, is “ Reis om de wereld”. Iedere groep heeft een
werelddeel/ land toegewezen gekregen en gaat daar in deze
week op verschillende manieren mee aan het werk. De kleuters
wanen zich voor een week in China, groep 3/4 gaat Down Under,
groep 5/6 maakt een reis door Zuid-Amerika en in groep 7/8 staat
het continent Afrika centraal.
Op donderdag 20 oktober sluiten we themaweek af. We hebben
de Klankenkaravaan uitgenodigd om dit samen met ons te doen
door middel van een middagvoorstelling.
De voorstelling begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer
15.00 uur. U bent vanaf 13.45 uur van harte welkom.
Na de voorstelling gaan de kinderen eerst nog even terug naar de
klas om de dag af te sluiten. De school is om 15.15 uur uit.

Studiedag leerkrachten/
leerlingen vrij

24 t/m 28 oktober
Herfstvakantie

7 november:
Studiedag leerkrachten/
leerlingen vrij

9 november:
Schoolontbijt

10 november:
Koffie-ochtend
8.30 – 9.30 uur

VOORLEZEN AAN JE KNUFFEL
Groep 3/4 mocht tijdens de kinderboeken week op wel een heel speciale manier voorlezen,
namelijk aan hun eigen knuffel! Ze zochten een fijne plek in school om voor te kunnen lezen,
sorteerden vervolgens de knuffels op landdieren/ waterdieren/ luchtdieren en van groot naar
klein. Ze legden daarna de knuffels bij de goede klanken. Aan het eind van de ochtend
zochten we beestjes en leerden we de cyclus van eitje naar
lieveheersbeestje kennen. Het was gi-ga-groen- genieten!

KOOKLES GROEP 5/6
Vandaag zijn we onze themaweek over Zuid-Amerika gestart met een kookles van onze
kookjuf Gea. De kinderen hebben heerlijke empanada's gemaakt met daarnaast een
rijstsalade met ananas en sinaasappel. Ze waren over het algemeen heel tevreden over hun
eigen kookkunsten. Er werd dan ook heel goed geproefd en gegeten van al het lekkers.

PROJECT PRETPARK
De afgelopen periode hebben de kinderen uit groep 7/8 n.a.v. een begrijpend leestekst over
de Efteling, gewerkt aan het ontwerpen van een eigen pretpark. De details uit de leestekst
waren in alle ontwerpen weer terug te zien. Daarnaast hebben ze vooral ook hun eigen
creativiteit/ideeën in het ontwerp verwerkt. De kinderen kwamen tot de conclusie dat
overleggen, afstemmen en luisteren naar elkaar belangrijk is om tot een geslaagde
samenwerking te komen.

OVERBLIJFROOSTER
In het onderstaande overzicht het overblijfrooster voor de eerste twee weken na de
herfstvakantie. Overblijfouders komen om 12.25 uur in school. Om 12.30 uur eten de kinderen
dan onder toezicht van de ouder en de leerkrachten. Daarna gaan de kinderen met de
overblijfouder tot 13.15 uur naar buiten.
Bij verhindering zou het erg fijn zijn als er onderling met elkaar geruild kan worden.

