Vrijdag 10 september 2021

Week 36

Agenda
Datum

Omschrijving

Opmerkingen

Dinsdag 14 september

Ouderavond klas 5/6

19:30

Donderdag 16 september

Ouderavond klas 3/4

19:30

Donderdag 16 september

Klassenouderoverleg (info volgt)

14:00 op school

Maandag 20 september

Bosdag klas 5/6

Woensdag 22 september

Ouderavond kleuters

Woensdag 29 september

Michaëlsfeest

Donderdag 30 september

Leerlingenoverleg

Zaterdag 2 oktober

Klusdag (zie jaarboekje)

9:00-13:00

Bosdag klas 3-4
Op de jaarkalender staat aangegeven dat klas 3-4 op maandag 27 september een bosdag
heeft. Deze dag komt te vervallen omdat de week erop, op maandag 4 oktober, ook een
bosdag staat gepland. In de herfst zal deze vervallen bosdag weer ingepland worden.

Kies je sport
In de bijlage een flyer van Sportservice Doetinchem om op een vrijblijvende manier
kennis te maken met sporten in de gemeente Doetinchem. De kinderen hebben deze
week het boekje Kies Je Sport al mee naar huis gekregen. Inschrijven kan tot 15
september via de volgende link: www.sportpas.nl/doetinchem

Ouderavond klas 1-2
Afgelopen dinsdag heeft meester Robin (hernieuwd) kennis gemaakt met de ouders van
klas 1 en 2, en de ouders met elkaar. Het was een heel fijne avond, gelukkig mocht
iedereen weer fysiek aanwezig zijn. Onder het genot van heerlijke muffins zijn
alle ins en outs van de beide klassen besproken. De ouders zijn zeer betrokken;
aan het eind van de avond bleek de klussenlijst volledig gevuld. We gaan een mooi
schooljaar tegemoet!

Kleuters
In de gouden
kleuterklas hebben
we een grabbelton
gemaakt.
We zijn er een hele
week druk mee
geweest en mochten
vandaag grabbelen.
Spannend.

De eerste verjaardag is
gevierd. Wat een
gezelligheid!

De zon schijnt volop! We
schilderen met geel!

We hebben voor de kleuters reservekleding voor alle weertypen. Erg fijn. Hartelijk
dank aan de ouders voor hun bijdragen!

Klas 1-2

Klas 2 maakte de letter p.

Klas 1 maakte samen het cijfer 4.

De rechte en de kromme oefenden we op
het plein.

Ook de eerste letters i en
maakten we met stoepkrijt.
Heerlijk het buiten zijn
combineren met spelend leren.

Klas 5-6

Vormtekenen. Net even anders….

