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Nieuw
De komende week start Marley Roos bij ons op school. Wij wensen hem een leerzame en leuke tijd toe
op onze school.

Jarig
Wij feliciteren Dylaysha Markusse en Dinand van der Veen van harte met zijn verjaardag.

Schoolfruit

Ook dit jaar is onze school ingeloot, om deel te nemen aan het schoolfruit programma. Vanaf
aanstaande woensdag doet onze school mee. De leverancier zal op dinsdag de groente en het fruit op
school bezorgen. Dit betekent dat we op de woensdag, donderdag en vrijdag weer fruitdagen hebben.
Aankomende week hebben we sinaasappel, appel en kiwi op het programma staan.

Klassenagenda

projecten

uitstapjes

thema’s

toetsen

Groep 1/2a

Eten en drinken

Groep 1/2b

Eten en drinken

Groep 3

Eten en drinken

Groep 4

Eten en drinken

Groep 5

Thema Kunst week 3 Dans

Groep 6

Kleding en sport

Groep 7

Appelmoes proeverij!

Voeding

Groep 8

Di. 13-11 bezoek dorpskerk
Wo. 14-11 Scholenmarkt Sporthal
Olympia
Do. 15-11 bezoek moskee

Islam

Social sofa
Alle steentjes zitten nu geplakt op de sofa. Donderdag 15 november komt er een bedrijf de sofa
voegen en op zijn plaats zetten.

weekbrief

Kijk eens wat een mooie Daltonmiddag
Vandaag was niet alleen een mooie dag, omdat het zonnetje scheen en de temperatuur aangenaam was.
Het was ook een mooie dag, omdat er op deze vrijdagmiddag ruimte was om binnen de Daltontaak aan
meer dan alleen maar taal en rekenen te werken. Hier een glimp van de verschillende activiteiten, die
vanmiddag voorbij zijn gekomen.

Plaatsen van groene
beukenhaagjes

Planten van 600
bloembollen

Ontspannen werken
aan het chrome book
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Eerst groep doorbroken (groep 1 t/m
4) koken. Om vervolgens van je eigen
kookkunst te genieten. Voldoende om
ook nog lekker verder in de bouw met
elkaar te proeven.

Links:

Onze eigen
Arcimboldo’s
Rechts:

Werken aan je
Afrikaanse masker.

Helaas hebben we niet alles op de fot kunnen zetten! Oefenen voor Kerstmusical,
verschillende activiteiten in de klassen, bezoek krijgen van 3 oud groep achters.
Lekker bewegen in de gymzaal. Nog even tijd nemen om je taken af te maken.
Samen werken om ook vandaag weer “Samen een beetje knapper te worden”

Iedereen bedankt, dat we samen deze mooie dag hebben mogen beleven.
Namens het team wil ik de ouders / vrijwilligers, die zich deze week hebben ingezet, hartelijk
bedanken voor hun hulp.
Arnold Eijgelsheim
directeur
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