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Gouden regel
Nationale voorleesdagen.
Staking.
Waogeslouwe
Ontdekstation013
Januari / februari 2020

Ma 27
Di 28
Woe 29
Do 30
Vr 31

Za 1 Februari
Zo 2

Voorstelling Moppereend voor alle kleuters
en peuters
Bezoek ontdekrijk groep 5-6
Waoges louwe groep 5 en 6
Stakingsdag. Alle leerlingen zijn vrij.

Stakingsdag. Alle
leerlingen zijn vrij.
Einde nationale voorleesdagen

Juf Linda jarig!
Ma 3
Di 4
Woe 5

Juf Erica jarig!
Do 6
Vr 7
Za 8
Zo 9

GOUDEN REGEL:
Zo praten wij met elkaar.
Voelt het naar, praat met elkaar.
Wij ketten allemaal extra op;
*onenigheid uitpraten
*een ander aanspreken
*elkaar aankijken
*elkaar bij de naam noemen
*om de beurt praten
*naar elkaar luisteren

Nationale voorleesdagen:
Op 22 januari zijn de nationale voorleesdagen weer gestart.
Dit jaar staat het boek Moppereend centraal
Moppereend gaat gedurende dit prentenboek van mopperig naar extreem
chagrijnig. De andere dieren, die haar juist proberen op te vrolijken door te
vragen of ze met hen wil meedoen, worden uiteindelijk allemaal
aangestoken door het gechagrijn van eend. Ondertussen wordt het
donderwolkje boven moppereend groter en groter tot het een ‘megantische’ zwarte wolk is
geworden. En wat krijg je dan? De boel barst los: regen, dansende dieren in de plassen en
een regenboog. Een mooie conclusie: hoe donker de wolken ook worden, ooit komt er een
einde aan.
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/
Op maandag 27 januari is er een voorstelling op school voor alle kleuters en peuters.

Let op staking!
Op 30 en 31 Januari zijn alle kinderen vrij!

Zie ook de brieven in de school app bij het kopje nieuws!
Geeft u dit op tijd door aan de opvang?
Waogeslouwe:
Op 28 januari is groep 5 van juffrouw Astrid & Marion en groep 6 van
juffrouw Suzanne & Mijke naar het waogeslouwe geweest.
De kinderen krijgen een voorproefje van de mooie wagens die een paar
weken later d’n Opstoet opfleuren. Daarnaast krijgen de kinderen ook
uitleg over hoeveel tijd, moeite en werk het kost om zo’n grote wagen
te maken.

Ontdekstation013:
De groep van 5/6 van Tessa heeft een bezoek gebracht aan het Ontdekstation013.
Ontdekstation013 is een mooie oude fabriekshal in de Spoorzone waar
vroeger de treinen werden gerepareerd. Nu kunnen kinderen en
jongeren er via allerlei creatieve workshops hun talenten ontdekken op
het gebied van techniek en wetenschap.

