Agenda
Zaterdag 3 oktober:

Klusdag 09:00-13:00

Maandag 5 t/m vrijdag 9 oktober:

Kinderboekenweek

Maandag 12 oktober:

Bosdag 1-2

Woensdag 14 oktober:

Bosdag 3-4

Vrijdag 16 oktober:

Studiedag (leerlingen vrij)

Zaterdag 17 t/m zondag 25 oktober:

Herfstvakantie

Oudertevredenheid enquête Reminder
Vorige week heeft u per mail een link en toegangscode voor de oudertevredenheid
enquete ontvangen. Helaas is hier nog niet veel response op geweest.
Wij zouden het erg op prijs stellen als u even de tijd wilt nemen om te laten weten
wat u van onze school vindt! Op onderstaande afbeelding vindt u nogmaals de
toegangscode. Bij voorbaat dank!

In verband met privacy worden de gegevens voor de
oudertevredenheid enquête niet gedeeld op deze website.
Inloggegevens zijn op te vragen bij de administratie

Juf Hetty
Aanstaande woensdag is juf Hetty afwezig in verband met de landelijke studiedag voor
kleuterjuffen. Deze dag zal juf Magda de kleuterklas opvangen.

Kerstspel
Het duurt nog even maar ondertussen wordt er al nagedacht over de invulling van
verschillende nog komende jaarfeesten en/of activiteiten. Het jaarlijkse kerstspel,
wat wij in samenwerking met de vrijeschool uit Winterswijk opvoeren, kan dit jaar
helaas geen doorgang vinden. Op beide scholen is er onvoldoende ruimte om dit op een
corona-proof manier door te laten gaan. Uiteraard zullen wij nadenken over een goed
alternatief voor de kerstviering. In afwachting van wat de maatregelen rond die tijd
zullen zijn, houden wij u hiervan op de hoogte.

Koffiemorgen
We weten dat het contact tussen ouders en de school van beide kanten erg worden
gemist. Inge heeft overleg met de klassenouders om naast het koffiemoment nog een
ander alternatief te bedenken om ouders en de school bij elkaar te laten komen.
Mochten de kleuterouders zich nog willen inschrijven voor het koffiemoment van 15
oktober, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

Ouderavonden
De ouderavonden staan niet gepland in de jaarkalender, maar zullen plaatsvinden in
week 45 (tussen 2 en 5 november) Precieze datum en tijd leest u in een later
weekbericht.

Een kijkje in de kleuterklas

Een combinatie van school-speelgoed en zelf
meegebracht speelgoed!!

Dit is ook een favoriet!!
Zorgt alleen wel voor de nodige rommel…

Tijdens het vrije spel komt de dagopening
opnieuw voorbij. Kleuters leren door na te
doen!

Klas 1-2
Klas 1-2 heeft nat-in-nat geschilderd met als thema Michaël. Met deze techniek wordt
het papier nat gemaakt en wordt er met natte verf op geschilderd. Dit zorgt ervoor dat
er een vloeiend werk op papier komt.

Klas 3-4
Maandag start de Kinderboekenweek. In klas 3-4
wordt er alvast warm gedraaid onder het motto:
Lezen is leuk, samen lezen is leuker!!
Klas 4 leest voor aan klas 3.

Klas 5-6
Klas 5-6 bracht vandaag een bezoek aan de tentoonstelling “Weet wat je viert” in
kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg. Mét de bus……. Da’s pas feest!!!

