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VOORLEESWEDSTRIJD
Woensdag 9 oktober heeft de Voorleeswedstrijd plaatsgevonden bij ons op school. Ibtihal van
groep 6, Mia van groep 7 en Anyscha van groep 8 hadden ieder in de eigen klas gewonnen en
mochten de groep gaan vertegenwoordigen in de wedstrijd vandaag. De aula zat vol met
aanmoedigende kinderen die graag willen dat hun klasgenootje wint. Om beurten hebben de
meiden voorgelezen, ze wisten de aula muisstil te krijgen. De jury, bestaande uit 6 kinderen
van groep 6,7 en 8 en 2 leerkrachten, heeft vol aandacht en met veel plezier geluisterd naar de
voorgelezen stukjes. Er kan er maar 1 de winnaar zijn en met 9 punten verschil heeft Mia
gewonnen! Mia mag over een tijdje nogmaals voorlezen maar dan in
Pathé. Jullie hebben het fantastisch gedaan meiden!!

Het was de voorleeswedstrijd. Ibtihal, Mia en Anyscha waren tegen elkaar aan het strijden en
ze hadden heel veel punten en wie had gewonnen mocht gaan voorlezen in de Pathé en als ze
daar hebben gewonnen dan krijgen we een gratis Pathé kaartje. Dan mag je uit kiezen naar
welke film je gaat kijken met de hele klas of je mag zelf kiezen naar welke film je gaat kijken.
Ibtihal, Mia en Anyscha waren met de punten dicht bij elkaar maar er is een winnaar en dat is
Mia zij had 259 punten en Ibtihal had 230 punten en Anyscha had 250 punten en uiteindelijk
heeft mia gewonnen. Gefeliciteerd mia!
Groetjes Giano en Keano van groep 7
AFSLUITING KINDERBOEKENWEEK
Vanmorgen hadden we de afsluiting van de kinderboekenweek. Reis je mee. Alle klassen
hebben in de aula op het podium iets mogen laten zien over hun reis. Er is gezongen,
voorgelezen, knutselwerkjes zijn laten zien, er is verteld en nog veel meer.
Hieronder een kleine sfeerinpressie van elke groep.
Groep 4:
Oan blauw:
Heeft een heel mooi liedje over
heeft geknutseld en een gedicht
Mexico gedaan.
over Nederland voorgelezen.

Oan geel:
Heeft een liedje gezongen over
hun wereldreis.

Groep 2:
Is door de ruimte gereisd met een
versje en hele mooie knutselwerkjes.

Groep 7:
Heeft over het Amerikaanse volkslied
verteld en over hun walk of fame.

Groep 5 en 6:
Hebben een reis door Italië gemaakt
met tellen in het Italiaans en de
vogeltjesdans in het Italiaans.

Groep 8:
Heeft een liedje gezongen over
Mexico. Poco loco.

Oan 1:
Heeft over Nederland gewerkt en het
liedje; zo gaat de molen gezongen.

Groep 3:
Heeft gewerkt aan het thema Frankrijk.
En heeft het liedje Bonjour, Merci gedaan.

Oan rood:
Heeft een liedje in het Koreaans gezongen.
En alle kinderen hebben 1 woordje geleerd.

Groep 1 en de startgroep:
Zijn op reis geweest door Nederland.
en hiervan hebben ze verschillende knutselwerkjes
laten zien.

KINDERBOEKENWEEK IN GROEP 4
In de klas werken we aan het thema van de
Kinderboekenweek: reis mee! Wij zijn met de
klas op reis gegaan naar Mexico.
De moeder van Jose is maandag Spaanse
les komen geven en heeft ons een liedje
geleerd. En gisteren kwam er een echte
kok met een Foodtruck met Mexicaans eten.
Samen met hem hebben we nacho's
gemaakt die we daarna lekker opgegeten
hebben in de klas. Viva la Mexico!

KINDERBOEKENWEEK IN GROEP 7
Hallo! Wij van groep 7 hebben deze week
kinderboekenweek gehad en wij moesten
een land kiezen.En wij hebben Amerika
gekozen. Hier hebben we allemaal
opdrachten over gedaan, een kahoot quiz
gemaakt en getekend. Ook hebben we een
grote vlag gemaakt met dozen. Deze week
is ook een voorleeswedstrijd gehouden,en
groep 7 en groep 8 deden mee. de winnaar
van Groep 7 is Mia, en van groep 8 is
Anyscha de winnaar.
Groeten van Adam, Aram en Indy

HIEP HIEP HOERA
De jarigen van deze week zijn:
Ella gr.OAN Geel, Jarsino gr.OAN Rood,
Sandra gr.6 en Philippe gr.7.
HARTELIJK GEFELICITEERD!!!!!

KICKBOKSEN
Gisteren hebben de kinderen van groep 7 en
8 een les gehad van Omran uit groep 8 het
was heel gezellig en leuk als je interesse in
hebt kun je altijd langskomen voor een
proefles Voor meer info:
bel dan 0607859383
adres: Watermolenwal 13, 5701RV Helmond
Wij zijn open van maandag t/m donderdag
training begint om 18:30 t/m 19:30 uur.
Groetjes Omran uit groep 8

We gaan weer naar de bibliotheek
Maandag 21 oktober 11.15 uur
Donderdag 24 oktober 11.15 uur

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK
Nieuws van externen:
Hallo,

Hier nog de begrippen die wij de deze week
aanbieden in de taalkring.
De spin, de poot, het midden, het spinnenweb, de draad, plakkerig, langs, de vlieg,
vliegen, erop.
Het dier, de egel, de stekel, prikken, de klei,
kleien, de bovenkant, de prikker.
Het bos, de vogel, de vleugel, de uil,
de nacht, de maan, schijnen.
De woorden vind je ook terug op de muur in
alle hoeken.

STICHTING DRAAIORGELS HELMOND
Vandaag krijgen alle kinderen een folder van
de Stichting Draaiorgels Helmond mee naar
huis.
FAIR TRADE & GLOBAL GOALS MARKT
Zondag 27 oktober van 12-17 uur op de
markt in Helmond.
Heb jij wel eens insecten geproefd?
Hoe leven/wonen/werken mensen in een
ander land ver van Helmond?
Kun je van afval iets moois maken?
Wil je meer informatie? Kun je een folder
halen bij de conciërge.

De herfstvakantie is van 14 oktober t/m 18 oktober. We verwachten de kinderen
maandag 21 oktober weer op school.

