Vrijdag 23 september 2022

Week 38

Agenda
Datum

Omschrijving

Opmerkingen

Maandag 26 september

Medezeggenschapsraad

15:00

Dinsdag 27 september

Juffie Marijt jarig

Dinsdag 27 september

Bosdag klas 3-4

Donderdag 29 september

Michaëlsfeest

Ouders zijn welkom!

Dinsdag 4 oktober

Voorstelling klas 1-2

Amphion

Maandag 10 oktober

Voorstelling klas 3-4

Amphion

Dinsdag 11 oktober

Bosdag klas 1-2

Zaterdag 15 oktober

Meester Robin jarig

Zaterdag 15 oktober

Klusdag

Zie jaarboekje

Michaëlsfeest
Aanstaande donderdag 29 september
vieren wij samen het Michaëlsfeest.
De voorbereidingen zijn al in volle gang.
Verschillende ouders hebben zich al
opgegeven om drakenbrood te bakken,
het verhaal wordt voorbereid en de
kinderen oefenen al met de versjes.
Komen jullie ’s ochtends (van 8:30-9:00)
ook in de hal meeluisteren naar het
verhaal?
Na het gedeelte van de viering waar de
ouders ook van mee mogen genieten,
organiseren de kinderen van klas 6 een
spelletjescircuit voor alle kinderen van
klas 1 t/m 5. De kleuters vieren hun eigen Michaëlsfeest, met drakenbrood en spelletjes.
Aan het eind van de schooldag zijn alle ouders weer welkom als we in het park de grote
drakenvlieger gaan oplaten. Hopelijk is er voldoende wind! Daarna gaan de kinderen eerst
weer mee in de klassen, waar gezamenlijk wordt afgesloten voordat iedereen naar huis gaat.
Vanaf aanstaande maandag staan in de kleuterklassen manden klaar waar iedere kleuter een
appeltje in kan leggen. Hiervan maken de juffies lekkere appelmoes.

Klas 3-4
Dat de Michaëlstijd aan is gebroken voelen we. De ochtend fris en nevelig als midden herfst, maar de
middagen lonken nog naar de zomer. Hoe heerlijk is het dan om de dag te beginnen met een wandeling.
Rennen, lachen en de frisse lucht opsnuiven. En wat waren er al veel paddenstoelen! Een frisse start
van een leerzame dag. Ook de foto op het voorblad van dit weekbericht is tijdens deze ochtend
genomen.

Klas 5-6
Rekenspelletjes.
Na de eerste weken van rekenles en methodetoetsen is het tijd om het geleerde in de (spel)praktijk te
brengen!

