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THEMA BURGERSCHAP IN DE GROEPEN 4/5 EN 5
De groepen 4/5 en 5 hebben gisteren het thema burgerschap afgesloten met hapjes.
De kinderen hebben allemaal eten meegenomen, dat gegeten wordt in hun land.
Ook de ouders/ verzorgers waren welkom en hebben gezellig meegegeten.
We hebben veel nieuwe dingen geproefd en het was superlekker.
Iedereen was enthousiast en alles is goed opgegaan.
Bedankt aan iedereen die er was en aan iedereen die iets lekker had meegenomen.

HERINNERING STUDIEDAG VRIJDAG 18 NOVEMBER
Morgen vrijdag 18 november is er een studiedag gepland. Alle kinderen zijn dan vrij. Dit geldt
niet voor de kinderen van de peuterspeelzaal. Deze datum staat ook op de schoolkalender.

BEZOEK BOERDERIJ NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Hallo allemaal!
Vorige week woensdag zijn we met groep 6B naar Vlierden gegaan om te gaan ontbijten tussen
de koeien! Toen we aankwamen op de boerderij stond er letterlijk tussen de koeien een
ontbijttafel klaar waar we samen heerlijk aan ontbeten hebben. Na ons ontbijt mochten we
melk proeven, we mochten verse melk, melk uit de winkel en geitenmelk proeven. De een wat
lekkerder dan de ander. Vervolgens kregen we een rondleiding op de boerderij waar we kennis
hebben gemaakt met de boer en zijn koeien. We hebben veel geleerd, gezien en gedaan.
Het was erg leuk!
Groetjes groep 6B

NIEUWE LEERLINGEN
Deze week zijn vijf nieuwe leerlingen op school begonnen voor de basisschool.
Maksym Kupchak, Alya Kurt, Melis Kurt, Tjmur Romanenko en Anna Tytarenko alle vijf in de
instroomgroep. Wij heten hen van harte welkom en wensen ze een fijne tijd op onze school.
HIEP HIEP HOERA
De jarigen van deze week zijn:
Bergüzar gr.1/2,
Dane gr.1/2,
Wiam gr.3,
Joy gr.4/5,
Elisavet gr.5,
Anton gr.OAN Groen,
Erick gr.6A, Lente gr.6A,
Daisy gr.6A,
Glenda gr.OAN Paars en
Emanuel gr.7.
HARTELIJK GEFELICITEERD!!!!!

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK

Hallo,
We zijn deze week met het “Sinterklaasthema” gestart. In dit thema worden woorden en
begrippen geleerd rondom het Sinterklaasfeest. We gaan kijken waar Sint en de Pieten wonen
en wat ze zoal doen in hun huis. De kinderen bouwen het huis van Sint en ze maken de boot
waarmee hij naar ons land vaart.

Begrippen die deze week bij dit thema worden aangeboden zijn:
De sint, de piet, op bezoek komen, een tijdje, oud, het jaar (leeftijd), U, de mijter, de staf, de zak,
ver weg, de boot, varen, de zee, naartoe, de golf, op en neer, de schoorsteen, de rook, de vlag.

NIEUWS VAN EXTERNEN
Sinds een tijdje delen wij elke week gezonde, betaalbare en lekkere recepten op de
Facebookpagina Kook5700. Dit doen we naar aanleiding van de energiecrisis en inflatie.
De geldzorgen en mensen in financiële problemen nemen toe. Daarnaast merken we dat
mensen de weg niet weten in het sociaal domein: wat is er allemaal en waar kun je terecht?
Tot slot maken mensen minder gezonde keuzes door de stress die zij ervaren. Ze leven minder
gezond.
Het delen van recepten op de Facebookpagina zorgt ervoor dat mensen gezonde en betaalbare
maaltijden voor vier personen op tafel kunnen zetten.
Eten verbindt! Dus willen we onze doelgroep ook verbinden met de bespaartips en adressen die
er allemaal zijn waar zij terecht kunnen voor ondersteuning.
Om deze mensen te kunnen bereiken willen we jou vragen om onze
Facebookpagina www.facebook.nl/kook5700 te volgen en de recepten te delen.
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat iedereen in Helmond elke avond een mooi gerecht
op tafel kan zetten!

