Nieuwsbrief 5
Groepen 1-2
Vrijdag 30 september
Beste ouders van de onderbouw,
Week 5
Het was een regenachtige, drukke maar gezellige week in de onderbouw. Ook met
een beetje regen gaan wij graag met de kinderen naar buiten. Sommige kinderen
genieten van het spelen in de plassen en met modder. Willen jullie op koude/
regenachtige dagen je kind een goede jas (met capuchon) meegeven? Zo blijven wij
allemaal lekker warm. Op dagen dat het echt hard regent blijven wij binnen en gaan
we naar het speellokaal of dansen we in de groep.
Deze week hebben wij het project 'De Zevensprong gaat voor goud' afgerond. In de
onderbouw komen er tot de kerstvakantie nog nieuwe kinderen in de groep. De
groepsvorming is daarom iets wat ook na deze eerste ''gouden weken'' nog
doorloopt. We blijven groepsvormende spelletjes spelen en veel aandacht besteden
aan de omgang met elkaar.
Kinderboekenweek Gigagroen!

Op 3 oktober openen we om 9.00 uur gezamenlijk de Kinderboekenweek met
een viering op het schoolplein. Jullie zijn hierbij van harte welkom.
Dinsdag 4 oktober is het dierendag. De kinderen mogen deze dag hun
lievelingsknuffel meenemen naar school. Ook willen wij de kinderen met schmink
een dierengezichtje geven. Is jouw kind allergisch voor schmink of wil je dit
liever niet, geef dit dan aan bij de stamgroepleider. Heb je thuis schmink liggen?
Dan kunnen wij dit goed gebruiken!
Woensdag 5 oktober is de dag van de leerkracht en vieren wij op school juffenen meesterdag. De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen. We
vieren het feestje in de stamgroepen. Op deze dag willen wij graag een traktatie
maken samen met de kinderen. Zouden jullie allemaal 1 stuk fruit of groente
mee kunnen geven deze dag? Denk bijvoorbeeld aan: peer, appel, banaan,
doosje aardbei of druiven, komkommer. De stamgroepleider zorgt ook voor wat
lekker extra fruit. De kinderen hoeven, naast dit stuk fruit, geen extra 10-uurtje
mee te nemen. Wel vragen we jullie allemaal een bordje en een kindvriendelijk
mes mee te geven. Graag in een tasje en voorzien van naam.
In het kader van de Kinderboekenweek wordt er op woensdag 5 oktober van
12:30 uur tot 13:00 uur een boekenruilmarkt georganiseerd. De
boekenruilmarkt zal buiten op het schoolplein plaatsvinden. Bij slecht weer vindt
de boekenruilmarkt plaats in de school. Als jouw kind boeken heeft die hij of zij
wil ruimen met een ander kind, vragen wij jullie om een kleedje mee te nemen
waarop de boeken kunnen worden neergelegd.

Tijdens de kinderenboekenweek lezen wij extra veel voor. Donderdag 6 oktober
komen er opa's/oma's voorlezen in de groep en op vrijdag 7 oktober zullen de
kinderen uit groep 7/8 dit doen.
Dinsdag 11 oktober komst schrijfster Monique Hagen bij de Schanullekes,
Dakhazen en Samsons op bezoek. Donderdag 13 oktober komt haar partner
Hans Hagen bij de Denderleeuwen langs. Ze schrijven samen poëzie en
prentenboeken voor kinderen. Hun meest bekende boek is ''Jij bent de liefste''.

Stekjesmarkt
In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of
vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknicken in het park of vogels
spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons
heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen.
Om de natuur wat dichter bij te halen organiseren we een stekjesmarkt op
woensdag 12 oktober vanaf 12.30 uur. Kinderen kunnen hier stekjes van
kamer-, tuin-, moestuinplanten ruilen met iedereen die maar wil.
Stekken doe je zo:
Neem een stengel waar nog geen bloemknop aan zit en knip deze af op
ongeveer vijftien centimeter. Verwijder de onderste bladeren van het stekje, laat
ongeveer een derde van het blad zitten. Steek de stengel in stekpoeder en zet
hem in een potje met stekgrond. Druk de grond rond het stekje goed aan.
Stekken maken van planten - Tuinieren.nl

Benieuwd wie er allemaal groene vingers hebben.
Veel plezier met de voorbereidingen!!!
Stamgroepavond

Volgende week is het zo ver. Onze eerste stamgroepavond van dit jaar op
dinsdag 4 oktober. Deze avond begint om 18.30. Wij vertellen deze avond over
het reilen en zeilen in de groepen en nemen jullie mee in het Jenaplanonderwijs
op onze school. Als Jenaplan school hechten wij veel waarde aan de
verbondenheid met ouders en zouden het fijn vinden om zo veel mogelijk ouders
deze avond te zien.

Fijn weekend!
Romea, Dounia, Zahra, Rachida, Mylène, Marion en Rosa
Voor op de kalender
Maandag 3 oktober
Dinsdag 4 oktober
Dinsdag 4 oktober
Woensdag 5 oktober
Woensdag 5 oktober
Donderdag 6 oktober
Woensdag 12 oktober
Donderdag 13 oktober

Start Kinderboekenweek 9.00
Dierendag
Stamgroepavond onderbouw
18.30
Boekenruilmarkt
Meester- en juffendag
Opa's en oma's lezen voor
Stekjesmarkt
Eind Kinderboekenweek.
Boeken signeermarkt 14.30

