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‘WIELTJESDAG’
Volgende week vrijdag, 20 november, is het weer wieltjesdag!
De kinderen mogen die dag een vervoermiddel met wieltjes
mee naar school nemen om buiten mee te spelen.
Denk hierbij aan skeelers, step, skateboard, fiets, skelter,
spacescooter, enz.

WAT ETEN WE OP SCHOOL?
Zoals jullie allemaal weten zijn we een gezonde school. Dit betekent onder andere dat wij
willen bevorderen dat kinderen gezond eten. Daarom hebben we afspraken gemaakt over
wat de kinderen mogen eten op school in de ochtendpauze en tijdens de lunch. Deze afspraken
staan ook in de schoolgids. We herhalen ze even hier in de mozaïekstukjes omdat we merken
dat niet iedereen zich meer goed houdt aan de afspraken.
• Kinderen brengen het eten en drinken mee van thuis, geef mee wat uw kind op kan
(dus niet teveel meegeven).
• Geen flesjes/ blikjes met prik of energydrankjes. Geen koeken.
• Probeer het zo gezond mogelijk te houden. Maar natuurlijk wel wat uw kind lekker vindt.
HERINNERING STUDIEDAG MAANDAG 16 NOVEMBER
Maandag 16 november staat er een studiedag gepland. Alle kinderen zijn dan vrij.
Deze dag staat ook aangegeven op de schoolkalender. Dit geldt niet voor de kinderen
van de peuterspeelzaal.
NIEUWE LEERLINGEN
Deze week zijn drie nieuwe leerlingen op school begonnen voor de afdeling eerste opvang
nieuwkomers: Maja Gutowska, Agata Radziuk en Maksymilian Mielnik alle drie in groep
OAN Blauw. Wij heten hen van harte welkom en wensen ze een fijne tijd op onze school.
HIEP HIEP HOERA
De jarigen van deze week zijn:
Wiam gr.2
Lina gr.3
Lente gr.4
Erick gr.4
Sara gr.5
Emanuel gr.5
Safouane gr.7
Wiebe gr.7 en
Stefano gr.8

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK

Hallo,
Hier nog een keer de tekst van het liedje, de vorige keer waren we een couplet vergeten.
Op de melodie van 1 2 3 4 hoedje van papier.
1-2-3-4- blaadje hier blaadje daar
1-2-3-4- Olivier kent geen gevaar.
Hij rent naar het grote bos,
Zachtjes over het groene mos.
1-2-3-4- Olivier is de klos.
1-2-3-4- mama beer, papa beer
1-2-3-4- ik zie jullie niet meer.
Wat moet Olivier nu doen ,
brullen als een kampioen.
1-2-3-4- daar hoor ik mama weer.

Ook leren we de kinderen een leuk versje met handgebaren.
Hompeltje en Pompeltje
Hompeltje en Pompeltje die klommen op een berg. (met duimen klimbeweging omhoog
maken)
Hompeltje is een kabouter en Pompeltje een dwerg. (duimen wiebelen).
Ze klommen naar het hoogste topje en schudden met hun kopje. (met duimen
klimbewegingen maken)
Toen zijn ze in de berg gekropen en niemand zag ze ooit weer lopen (duimen in de
handpalm, vuist maken)
Ze liggen nu zachtjes op een oor
Ssst ik geloof dat ik ze hoor.
Heisa,heisa,heisasa Hompeltje en Pompeltje ze zijn er weer (2 keer en zwaaien)

Hier weer wat nieuwe woorden van het thema “herfst”
We bieden deze woorden aan in allerlei spelactiviteiten.
De woorden die we aanbieden bij dit thema voor deze week zijn:
De muis, onder de grond, graven, het hol, de noot, de eikel , de kastanje, bewaren.
De paddenstoel, de steel, de hoed, de stip, de kabouter, de baard, de puntmuts.

SPORTEN MET JIBB+

Sporten met Jibb+
Beste ouders/verzorgers,
Dit schooljaar is er voor de kinderen van groep 4 t/m 6 de mogelijkheid om deel te nemen aan kennismakingslessen
van sport. Kinderen kunnen vanuit een plezierige manier kennis maken met verschillende balsporten. Denk aan,
handbal, basketbal en voetbal. Tevens wordt de motoriek van jonge kinderen gestimuleerd. De lessen zullen
aangeboden worden door een buurtsportcoach en stagiaires van Jibb+.
Gedurende 4 lessen kunnen kinderen uit groep 4 t/m 6 kennis maken met verschillende balsporten. De lessen
worden kosteloos aangeboden. Er is helaas wel een maximum deelnemers. Dus zorg ervoor dat u de inschrijving op
tijd terug stuurt.
De lessen worden gegeven op:
Woensdag 25 november 14.30-15.30
Woensdag 2 december 14.30-15.30
Woensdag 9 december 14.30-15.30
Woensdag 16 december 14.30-15.30
Belangrijk om te weten!
▪ De lessen starten vanaf woensdag 25 november
▪ De laatste les is op woensdag 16 december
▪ Er is een maximum van 20 kinderen
▪ Dus vol is vol, wees er snel bij!
▪ De kinderen moeten hun eigen gymkleding meenemen.
▪ Indien uw kind gaat deelnemen, ontvangt u na inschrijving een bevestigingsmail met alle informatie.
Wij hopen uw kind het plezier in verschillende sporten te laten zien en wellicht te kunnen helpen bij het maken van
een goede keuze voor een geschikte sport in de toekomst.
U kunt uw kinderen aanmelden via onderstaand mailadres tot uiterlijk vrijdag 20 november.
De locatie krijgt u in de bevestigingsmail.
De volgende informatie gelieve te mailen naar: ilselahaije@jibbplus.nl
De ouders/verzorgers van:

____________________________________

Groep ______
School ______________________
schrijven hun kind(eren) in om deel te nemen aan de lessen
E-mail adres ouders: ___________________________________________________________________
Telefoonnummer:________________________________________________________________
Wij geven wel/geen toestemming voor het maken van foto’s onze zoon/dochter tijdens deze activiteit van Jibb+ en
het gebruik hiervan op onze website of social media.

