Vrijdag 1 oktober 2021

Week 39

Agenda
Datum

Omschrijving

Opmerkingen

Zaterdag 2 oktober

Klusdag (zie jaarboekje)

9:00-13:00

Maandag 4 oktober

Bosdag klas 3/4

Maandag 11 oktober

Bosdag klas 5/6

Dinsdag 12 oktober

Voorstelling Amphion klas 1-2

Dinsdag 12 oktober

Juffie Hetty kleuternetwerk

Vrijdag 15 oktober

Studiedag

Week 42 (18/10-22/10)

Herfstvakantie

Maandag 1 november

Bosdag klas 1/2

WirWar

Kinderen vrij

Klusdag
Zaterdag 2 oktober van 9:00-13:00 staat de eerste klusdag van dit schooljaar
gepland. Alle ouders die voor deze dag op het rooster staan, hebben vandaag via
hun (oudste) kind een briefje meegekregen met de laatste mededelingen hieromtrent.

Juffie Judith
Juffie Judith heeft zaterdag een vervelend ongelukje met de fiets gehad, waarbij
ze haar rechterpols gecompliceerd gebroken heeft. Afgelopen woensdag is ze eraan
geopereerd. Ze is dus nog even uit de running, maar alles wordt fijn opgevangen
door ervaren invaljuffies, juffie Fotini en Inge. We wensen haar een spoedig
herstel!

Leerlingenraad
Donderdag is de eerste leerlingenraad van dit schooljaar weer gehouden. Samen met
juffie Inge praten kinderen van klas 1 t/m 6 dan over allemaal zaken die hen
bezighouden. Juffie Inge maakt hier officiële notulen van en gaat met de wensen en
vragen aan de slag. Er is onder andere afgesproken dat er een lijstje met regels in
de wc-ruimtes komt. Misschien blijft het er dan wat netter. Een grote wens is meer
rijdend spelmateriaal voor het grote plein. Op 27 januari 2022 is het volgende
overleg.

Michaëlsfeest
Woensdag was het dan zover; we vieren het Michaëlsfeest. Het is wel weer even
wennen; bijna 100 kinderen bij elkaar in de hal, samen met de juffies en de
hulpouders. Wat fijn dat dit weer kan!
Alle groepen brachten hun ingestudeerde Michaël-versjes ten gehore. Mooi!
Daarna vertelde juffie Esther het verhaal van de boer die de deftige hofhouding
uitnodigde om bij hem te komen eten op de duurste stoelen en met de mooiste
muziek. Vraag de kinderen maar hoe het verhaal verder ging. Aan het eind van de
Michaëlviering zong
klas 5-6 nog
twee prachtig
tweestemmig
ingestudeerde
versjes. Knap
hoor!

Toen was het pas echt
feest: Alle kinderen
van klas 1-5 werden in
groepjes verdeeld, en
werkten gezamenlijk
het spellencircuit af,
dat door het slechte
weer allemaal binnen
opgesteld was.
De kinderen van klas 6
stonden bij de
verschillende
onderdelen, gaven
uitleg en begeleidden
de groepjes tijdens
het spel. Erg leuk om
te zien hoe goed ze
dit afgaat.

Ook meester Mike (de gymleerkracht) was present. Gym ging deze dag niet door,
maar hij vond het erg leuk om het Michaëlsfeest op onze school mee te maken, en
hier op school bij het hoepelspel te assisteren.

De kleuters speelden hun eigen circuit, en hebben

onder andere appelmoes gemaakt

De -onmisbarehulpouders verzorgden
het drinken, hielpen bij
de spelletjes, en
mochten het prachtige
drakenbrood aansnijden.
Bijna zonde! Wat leuk
dat zoveel ouders hebben
meegewerkt om er een
mooi Michaëlsfeest van
te maken.

