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16 nov
17 nov
18 nov
20 nov
23 nov
24 nov
24 nov
25 nov
30 nov
30 nov

Naschoolse activiteit “Kunst kijken en maken” 14.30-15.30 uur
Naschoolse activiteit “Collage” 14.30-15.30 uur
Naschoolse activiteit “Yoga” 14.30-15.30 uur en 15.30-16.30 uur
Nationale Kinderrechten dag
Studiedag leerkrachten, leerlingen vrij
MR vergadering 20.00 uur
Naschoolse activiteit “Collage” 14.30-15.30 uur
Naschoolse activiteit “Yoga” 14.30-15.30 uur en 15.30-16.30 uur
Naschoolse activiteit “Kunst kijken en maken” 14.30-15.30 uur
Volgende nieuwsbrief

Vernieuwde website
Binnenkort wordt onze website vernieuwd en zult dan alle onderwerpen nog gemakkelijker kunnen vinden.
Dit wil zeggen ook dat alle nieuwtjes betreffende de school dan ook meteen op de site te
lezen zijn.
Om de vernieuwde website te vieren, wordt dan ook onze nieuwe schoolfilm openbaar gemaakt!

Sint Nicolaas
Over een paar weken is het weer zover, veel kinderhartjes
zullen sneller kloppen! Wat zal Sint Nicolaas allemaal voor
cadeautjes meebrengen? Spannende tijden voor klein en groot!
Helaas is het net als veel andere dingen die niet meer mogen
sinds het Covid 19 virus, een teleurstelling dat de Sint en zijn
pieten niet fysiek aanwezig kunnen en mogen zijn op school op
4 december.
Geen Sint met zijn gevolg binnen mogen verwelkomen op
school maar een Sint programma in de eigen groep.
De groepen 1 t/m 5 gaan wel videobellen met de Sint om
Sinterklaas toch nog een beetje “echt “in de groep te zien!
De groepen 6 t/m 8 gaan deze dag de surprises uitpakken die
ze voor elkaar gemaakt hebben.
Hopelijk mag de Sint volgend jaar wèl weer op school komen, maar voor nu maken we er toch een leuke
dag van!

STEAM TIME &
STREAMING through Europe
Afgelopen week hebben wij, Harriët en Dagmar, weer contact gehad met onze Erasmus+ partners; Kroatië,
Italië en Roemenië. Polen heeft het project in augustus gestopt wegens de situatie in hun land. Het
afgelopen half jaar heeft het project stilgelegen wegens de situatie rondom Corona. We hebben met elkaar
afgesproken dat het tijd is de draad weer op te pakken en weer vooruit te gaan kijken. Nu is het nog
onzeker wanneer we de laatste uitwisseling van dit project kunnen gaan starten: De uitwisseling in
Nederland. Voor nu staat deze gepland in de week van 19 april.
We willen in ieder geval het project weer een ‘boost’ geven door de leerlingen met elkaar in contact te
brengen via het online platform eTwinning en via deze weg opdrachten, gerelateerd aan het project, uit te
laten voeren. In de tussentijd hebben we niet stil gezeten. Aangezien het huidige project op zijn einde loopt,
hebben we een nieuwe projectaanvraag gedaan. Het vorige was ons zo goed bevallen en vonden we zo
waardevol, dat we dit niet het laatste project wilden laten zijn. Onze aanvraag is door Erasmus+ als goed
beoordeeld en inmiddels hebben we de beurs toegekend gekregen.
Dat betekent: De Wegwijzer gaat nog twee jaar Europa in! De partners waarmee we samen zullen gaan
werken zijn, onze trouwe, al bekende partner, Kroatië, met daarnaast Ierland, Griekenland en Portugal. Het
project gaat zich richten op het bevorderen van leesplezier. Het belooft weer een mooi project te worden!
De groepen 7-8 gaan met bovenstaande projecten aan de gang en zullen via eTwinning met elkaar in
contact gebracht worden. De groepen worden, wanneer weer mogelijk, uitgenodigd om te solliciteren op de
uitwisselingen.
We keep you posted!

Schoolfruit
Elke vrijdag zal er via de schoolapp bekend gemaakt worden welk fruit de kinderen de week daarna krijgen.
Voor deze week zijn dat op dinsdag worteltjes, op woensdag een mandarijn en op donderdag een peer.

Textielactie
Denkt u nog aan onze textielactie?
Met deze actie kan de school geld verdienen dat we kunnen besteden aan bijvoorbeeld nieuw
buitenspeelmateriaal voor de kinderen.
Het leuke aan deze actie is dat uw kasten weer opgeruimd zijn en wij de aantal kilo’s die u inzamelt voor
ons, dubbel uitbetaald krijgen!

