Vrijdag 24 september 2021

Week 38

Agenda
Datum

Omschrijving

Opmerkingen

Woensdag 29 september

Michaëlsfeest

Donderdag 30 september

Leerlingenoverleg

9:00

Zaterdag 2 oktober

Klusdag (zie jaarboekje)

9:00-13:00

Maandag 4 oktober

Bosdag klas 3/4

Maandag 11 oktober

Bosdag klas 5/6

Maandag 15 oktober

Studiedag

Week 42 (18/10-22/10)

Herfstvakantie

Kinderen vrij

Ouderavond kleuters
Op woensdag 22 september hadden we de ouderavond voor de kleuterklas. Het was een
gezellige avond met een grote opkomst. Wat fijn om elkaar weer in de school te
mogen ontmoeten! Na een voorstelronde hebben de juffies aan de hand van allerlei
korte filmpjes een kijkje gegeven in het reilen en zeilen van de kleuterklassen.
Leuk om de reacties van ouders te zien en te kunnen delen hoe we aan het werk zijn.
Aansluitend was er gelegenheid om in de klaslokalen rond te kijken en vragen te
stellen. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.

Klusdag
Op zaterdag 2 oktober, van 9:00-11:00 staat de
eerste klusdag van dit schooljaar gepland.
Meester Meindert, onze conciërge, heeft donderdag
overleg gehad met de klusdag coördinator, Erik
Vloedgraven, over de klussen die onder handen moeten
worden genomen.
We gaan in ieder geval heel veel snoeien. Oproepje
aan alle klusouders: neem je eigen tuingereedschap
mee. Al dat snoeiafval moet ook afgevoerd worden.
Heb je thuis een aanhanger, neem hem mee. Dan kan
alles gelijk naar de stort worden gebracht.
Ook worden de speelhuisjes opnieuw in de beits
gezet. Materialen hiervoor zijn aanwezig.
We gaan uit van droog weer. Mocht het nu
stortregenen, dan is er binnen nog van alles te
doen. Jullie zullen je zeker niet vervelen!

Michaëlsfeest
Woensdag 29 september is het dan zover;
we vieren het Michaëlsfeest.
Dagelijks horen wij de kinderen oefenen
met de Michaël-versjes. Eerst allemaal
nog wat weifelend, maar met de dag
klinkt het mooier. Dat gaat een mooi
feest worden woensdag!
Van half negen tot negen uur beginnen
de kinderen de viering in de zaal, met
zingen en een verhaal. Daarna is er een
spelletjescircuit en een feestelijke
maaltijd.
De kleuters vieren met elkaar hun eigen
feest in het kleuterlokaal.

Aram Afshari
Faas Balemans
Joah Bolhaar
Zooey Buunk
Jesse Frederiks
Suus Hagemeijer
Noa Hermans
Robin Franssen
Amea de Krijger
Lars Lett
Mirthe Monnereau
Ella Post
Olivier Schwartz
Vajèn Teunissen
Maren Vloedgraven
Lorenzo Maalderink
Lara Rodrigues Negrada

Motorische testen
Net als voorgaande jaren zal Sportbedrijf Doetinchem dit schooljaar in oktober en
november de motorische testen gaan afnemen in het primair onderwijs. Naast klas 1
worden de testen dit jaar ook afgenomen bij klas 4. Wij vinden het belangrijk dat
de kinderen op latere leeftijd in het primair onderwijs opnieuw gescreend worden op
de motorische vaardigheden.
De testen zullen tijdens de gymlessen afgenomen worden door de vakleerkrachten, met
ondersteuning van studenten en stagiaires van het Graafschap College Sport en
Bewegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De test kent zes onderdelen
waarbij de motorische gesteldheid van de kinderen spelenderwijs worden weergegeven.
Na het verwerken van de bevindingen worden deze gedeeld en besproken met de
groepsleerkracht.
Kinderen die in aanmerking komen voor extra bewegingslessen (Gym Extra) krijgen
hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Kleuters
Alle kleuters maken een
transparant in de vorm
van een appeltje. De
appels die we hebben
uitgeprikt gooien we
natuurlijk niet weg:
die hangen nu in de
boom die op het raam
geschilderd is. Het
hoort allemaal bij onze
oogstperiode, waar we
nu volop mee bezig
zijn.

Klas 1-2
De draak is gearriveerd in klas 1-2.

Klas 3-4
Klas 5-6
In klas 5-6 werken we over de periode van het oude India. Bij de teken/schilderopdracht van vandaag mogen de kinderen één van de goden van het Hindoeïsme
uitwerken.

