Informatiebulletin, 30 september 2021
Het feest kan beginnen…
Gisteren zouden wij de Kinderboekenweek én het Lustrumfeest
openen door het hijsen van de vlag én het zingen van het lied
van de Kinderboekenweek. Helaas viel dit moment letterlijk ‘in
het water’. Maandag 4 oktober zullen wij het rond 8.45 uur opnieuw proberen. Komt u kijken, zingt u mee?
Vandaag hebben alle kinderen (en ouders) kunnen genieten
van

de vossenjacht. Alle kinderen zijn op zoek gegaan

naar ouders, opa’s en/of oma’s die verkleed waren als politie,
brandweer, schilder, kassamedewerker, KLM-personeel, stratenmakers, dierenambulance, houthakker, timmervrouw/man, arts
en nog meer mooie beroepen! Allemaal in het teken van het
thema van de Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’. Veel ouders, opa’s/ oma’s en stagiaires hebben geholpen met het begeleiden van een groepje (en het oplossen van de puzzel). Wij
willen alle ouders én de commissie (bestaande uit leerkrachten
en OR-ouders) hartelijk danken voor hun enorme inzet!!

En verder…
Dinsdag 5 oktober wordt er om 14.00 uur een

markt

kleedjes-

gehouden op het grote plein. Kinderen vanaf groep 4

mogen hun boeken verkopen. Dit kan alleen doorgaan als het
weer dit toelaat. Ook ouders zijn welkom om samen met de kinderen boeken te kopen. Komt u gezellig langs?
The Box
Vorige week vrijdag heeft juf Silke met een groepje leerlingen
van groep 8 ‘The Box’ gespeeld. Dit is een escape room in een
box. The Box heeft 8 puzzels, elke oplossing van de puzzel opent
een cijferslot dat de kinderen weer naar een nieuwe uitdaging
leidt. Fanatiek en vol enthousiasme hebben de leerlingen ‘The
Box’ ruim binnen de tijd
gekraakt!
Komende tijd mogen ook
de andere leerlingen van
groep 8 The Box spelen.
Juf Silke is verschillende
boxen aan het maken,
zodat het zowel in de boven- als in de middenbouw gespeeld kan worden.

Agenda:
Maandag 4 okt: vlag hijsen en geveldoek onthullen
Dinsdag 5 okt: 14.00 uur kleedjesmarkt!
Donderdag 7 okt: PET IJmond groep 8
Vrijdag 8 okt: NIO groep 8

