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E-WASTE RACE GROEP 8
Wanneer begint het: 27 september t/m 20 oktober
Iedereen in de klas is een verzamelaar. De verzamelaars verzamelen oude en kapotte
elektronische apparaten.
Er zijn: Managers, promotors, verslaggevers, Maar je bent altijd een verzamelaar.
Hoe werkt het?
Op de website ' www.ewasterace.nl ' u moet op de website aangeven waar u woont, wat u heeft
en wanneer u tijd heeft. Dan reserveren wij een tijd,zodat iemand de E-waste kan ophalen.
Wat doen de Promoters?
De promoters maken flyers die ze kunnen uitdelen en posters die ze kunnen ophangen.
Wat doen de Verslaggevers?
De verslaggevers posten foto's op Instagram en Facebook en ze plaatsen video's/filmpjes
op Youtube of Tiktok.
Wat doen Managers?
Managers hebben de taak om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt.
Elektronisch afval: We mogen losse accu's en batterijen meenemen. We mogen GEEN
'grote' dingen meenemen zoals: Wasmachines, koelkasten, vaatwassers.
Groetjes van Gèneviève en Tam Nhu gr.8
KINDERPOSTZEGELS
Op woensdag 28 september om 12.00 uur start de Kinderpostzegelactie 2022.
De kinderen van groep 7 en 8 zijn die woensdag om 12:00 uur uit om
de kinderpostzegels te verkopen. Succes allemaal!

NIEUWE LEERLING
Deze week is een nieuwe leerling op school begonnen voor de basisschool:
Illia Boiko in de Instroomgroep. Wij heten hem van harte welkom en wensen hem een fijne tijd
op onze school.
HIEP HIEP HOERA
De jarigen van deze week zijn:
Franciszek gr.2/3
Milana gr.OAN Geel
Eline gr.4/5
Lente gr.OAN Rood
Natacha gr.8
HARTELIJK GEFELICITEERD!!!!!

JUF AGNES STELT ZICH VOOR:
Hallo allemaal,
Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam is Agnes Relou, ik woon met mijn partner en
2 zonen (17 en 18 jaar oud) in Meijel. Ik ben een tijdje uit het onderwijs geweest om te zorgen
voor mijn kinderen en ouders. Dit jaar start ik weer als leerkracht in OAN groep Paars en ik heb
er heel veel zin in!
Buiten schooltijd zit ik het liefst in mijn tuin. Ik heb een eetbare tuin; een tuin waar je dus allerlei
lekkere dingen uit kunt oogsten om op te eten. In de jaren dat ik niet werkte heb ik een
Herboristen opleiding gevolgd. Ik gebruik verschillende kruiden en planten uit mijn tuin om
bijvoorbeeld zalfjes te maken.
Ik ben er op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag, mocht je nog iets van me willen weten
of gewoon even een praatje willen maken, dan ben ik in groep Paars!
Groetjes Agnes
HERINNERING SCHOOLFRUIT
Wij herinneren u eraan dat het mogelijk is dat wij op vrijdagmiddag nog fruit overhebben.
Heeft u interesse? Kunt u dit ook aan uw dochter of zoon doorgeven en wij geven dan fruit mee.

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK

Hallo,
In het thema “welkom en emoties” gaan we nu van start met de kleurenmonsters.
In dit thema worden de eerste woorden en begrippen geleerd die betrekking hebben op de
basisemoties van de kinderen. Wop en Lap spelen hierin een grote rol. In de eerste week
komt de emotie Blij aan bod.

Begrippen die deze week bij dit thema worden aangeboden zijn:
Blij, lachen, plezier, dansen, zingen, springen, roepen, leuk, mogen, geel.

