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Deze week ‘Wij ZIEN! uw kind gesprekken
Week tegen kindermishandeling
1e Betaaldag vrijwillige ouderbijdrage
Kinderradenochtend op basisschool Wandelbos 09.30-11.30 uur
Naschools theatertraject voor de opgegeven kinderen 14.45-15.45 uur
Ouderavond VO voor de ouders van groep 8 19.00 uur
MR vergadering 19.00-21.00 uur
Buitenspeelmiddag voor de groepen 3 t/m7 door de Citytrainers 14.45 uur
Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12.00 uur vrij
Dramataal groep 6 08.30 uur
Dramataal groep 6-7 12.30 uur
Ouderavond Dramataal voor de ouders van groep 6 en 6-7 19.00 uur
Dramataal groep 7 08.30 uur
Dramataal groep 8 12.30 uur
Naschools theatertraject voor de opgegeven kinderen 14.45-15.45 uur
Ouderavond Dramataal voor de ouders van groep 7 en 8
Opening “Groen schoolplein” 13.30 uur
Naschoolse sport voor de groepen 3, 4 en 5 14.45-15.30 uur
Naschoolse sport voor de groepen 6, 7 en 8 15.30-16.15 uur
Volgende nieuwsbrief

Uitwisseling met Kroatië Erasmus +
Zondagochtend 7 november zijn Romy, Job, Lilly, Sharélyah, Adán,
Guus, juf Mieke en juf Harriët om 7.45 uur in de taxi gestapt om
vanaf Schiphol naar Kroatië (met overstap in Zagreb) naar Split te
vliegen. Daarna overstappen in de taxibus die ze naar Seget Donji
bracht.
Het was natuurlijk erg spannend voor de kids, voor het eerst een
week weg zonder ouders, met het vliegtuig én naar een vreemd
land! Maar…..juf Mieke en juf Harriët hebben heel goed voor de
kids gezorgd!

Elke dag was er een programma waarbij alle kinderen van de 5 landen samen moesten werken. Ze
moesten oplossingen bedenken voor alle opgaven/opdrachten die ze kregen en dat alles Engels sprekend
duidelijk maken aan de ander! Maar, met handen en voetenwerk kom je een heel eind!
Natuurlijk was er ook voldoende tijd ingeruimd om het werelderfgoed van Kroatië te bekijken en wat aan
ontspanning te doen.
Afgelopen zaterdag zijn ze rond 13.30 uur weer veilig op school aangekomen en hebben een geweldig
Erasmus + avontuur beleefd.
Ouders en kids………iedereen was superblij om elkaar weer terug te zien en te verwelkomen!

Voorleeswedstrijd
Afgelopen donderdag was de eerste ronde van de
jaarlijkse voorleeswedstrijd.
De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannendste
leesbevorderingscampagne voor groep 7 en 8.
Er waren 5 deelnemers. Ons aanstormend talent is
Catinca uit groep 6 geworden en de voorleeskampioen
is Vanda uit groep 7.
Kinderen nemen het tegen elkaar op in verschillende
wedstrijdrondes. Ze leren hierbij veel van elkaar en het
wedstrijdelement is heel aansprekend. De plezierige spanning én het
enthousiasme van de supporters maken de wedstrijd onvergetelijk voor
leerlingen. Is het niet fantastisch als je je schoolkampioen mag noemen en
daarna verder mag in de regio en misschien zelfs in de provincie?
Wie weet wordt onze Vanda wel de Nationale Voorleeskampioen van 2022 en
we wensen haar dan ook veel succes in de LocHal!

Schoolfruit
Eindelijk is het zover, we beginnen morgen weer met het schoolfruit!
We krijgen van 15 november 2021 t/m 22 april 2022, 20 weken lang, 3 dagen per week fruit of groenten
van onze EU-schoolleverancier Verdi Import B.V.
Voor deze week zijn dat ananas, waspeen en een appel.
Op de dagen dat de kinderen fruit of groenten krijgen van school (di-wo en do) hoeft u hen dus niets mee te
geven!

Buitenspeelmiddag citytrainers junior
Aankomende woensdag 17 november wordt er een buitenspeelmiddag georganiseerd
voor de kinderen van groep 3 t/m 7. De kinderen van groep 8 die de city trainer junior
cursus hebben gevolgd gaan tijdens deze middag laten zien wat ze hebben geleerd.
De city trainers gaan op het
schoolplein verschillende spelletjes doen waar de kinderen aan deel kunnen nemen.
Alle informatie is te vinden in de bijlage bij deze nieuwsbrief

Sport na schooltijd
Zoals eerder vermeld, wordt er 1 keer in de maand een gezamenlijke naschoolse
sportactiviteit aangeboden voor kinderen van basisschool De Wegwijzer en
Hartevelden, in de Reeshof sporthal bij het zwembad. Dit is voor kinderen uit groep 3
t/m 8.
Het thema van deze maand is dansen. Op woensdag 24 november wordt er tijdens
de sport na school een hiphop les gegeven.
Op de flyer in de bijlage bij deze nieuwsbrief staat alle informatie. Aanmelden kan via
de QR-code en is tevens verplicht voor deelname.
We zien de aanmeldingen graag tegemoet!

