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Donderdag 16 t/m 30 november 2017
AGENDA
Vrijdag 24 november

Aukje jarig

Vrijdag 24 november

Sinterklaassprookje (Lawei)

Dinsdag 28 november

MR vergadering

Woensdag 29 november

Basketbaltoernooi (sportbedrijf)

Donderdag 30 november

Tillenieuws 6

SCHOOLFRUIT
Deze week zijn we gestart met het uitdelen van schoolfruit. De levering is dinsdag later gekomen dan
verwacht. We hebben toen zelf nog snel wat fruit voor de kinderen gekocht. Om dit probleem in de
toekomst te voorkomen, gaan we het fruit vanaf volgende week uitdelen op de woensdag-donderdagvrijdag.
Op maandag en dinsdag moeten de kinderen dan zelf wat fruit meenemen.
Op de site www.euschoolfruit.nl kunt u zien welk fruit wanneer wordt geleverd. Dan wel even
doorklikken via leveranciers naar welovefruitinternational.
Bertus Rietman
SINTERKLAASSPROOKJE
Ook dit jaar gaan we weer met de groepen 5 t/m 8 naar het Sinterklaassprookje in de Lawei. We
gaan op vrijdagochtend 24 november. Het sprookje heet ‘Het lelijke jonge eendje’.
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HALLO OUDERS VAN DE POEZENBOOT EN DE LIEVEHEERSBEESTJES,
In de groepen 1 en 2 werken we met het thema
herfst, maar natuurlijk zeer binnenkort ook het thema
Sinterklaas. De kinderen oefenen met herfstwoorden
in drie talen, zoals hazelnoot, tamme kastanje,
raincoat, umbrella, beammen en hjerst. Ze leren o.a.
de warme kleuren kennen, rood, oranje, geel en
bruin, en Het prentenboek Noten van Paula Gerritsen
staat centraal. We proberen geregeld iets van onze
groepen in te leveren voor op de website van school.
Kijk daar voor welke versjes we de kinderen aanleren
en andere wetenswaardigheden.
De groepen 2 zijn inmiddels gestart met de weektaak.
De oudste kleuters moeten nu 2 afgesproken
opdrachten per week maken. Dit plannen ze zelf in
op de weektaaklijst, en de juffen houden de kinderen
aan hun afspraak. De hoeveelheid opdrachten zal in de loop van het schooljaar oplopen tot maximaal
4.
De beide kleutergroepen hebben inmiddels een schrijfhoek, waar naar hartenlust geoefend wordt met
de letter van de week. Dit gebeurt niet alleen met een werkblad, maar ook bijvoorbeeld met
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letterlego, schaar en lijm, mini white board, stempeldoos, woordkaarten, klei en kleurplaten. Voor
iedereen is er wel wat interessants te doen.
Binnenkort jarig: Tessa wordt op 18 november 5 jaar. Alvast gefeliciteerd!
Nog een paar puntjes waar wij uw hulp bij vragen:
•

•
•

De kleutergroepen hebben op dinsdag en donderdag bewegingsonderwijs in het speellokaal.
Het is prettig voor ons juffen dat u uw kind(eren) dan makkelijke kleding en schoenen laat
aantrekken.
Het voor ons overzicht prettig dat wanneer u uw kind(eren) op haalt u op het plein staat,
bijvoorbeeld bij het klimrek, in plaats van achter het hek.
Vrijdagmiddag 17 november wordt de school in de sfeer van Sinterklaas gebracht. U bent
vanaf 12.00u van harte welkom om te komen helpen. Er zijn ook doosjes nodig voor de
inpaktafel. Graag plat gevouwen inleveren.

Vriendelijke groet,
José, Caty en Hyke
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