IN DIT NUMMER:

Vrijdag 23 november vieren we weer PIETENPRET….. De hulppieten van Sint zullen onze school
bezoeken en we maken er met z’n allen weer een
groot feest van. Er zullen optredens zijn van de Mattheus schoolband en acts van
diverse leerkrachten.

De wintermaanden komen er weer aan. Als de groepen
boodschappen gaan doen of naar de markt gaan, trotseren zij soms regen, wind en misschien straks wel weer
sneeuw. Wilt u er aan denken om uw kind(eren) dan een
warme muts, sjaal en handschoenen mee te geven?
Dit is ook weer de tijd van het jaar dat het schoolplein
nat en modderig is en de kinderen soms vies thuis komen omdat ze zijn uitgegleden. Een reservesetje kleding
in de klas voor de jongste groepen is
handig. We zijn op zoek naar financiering om de paden op het plein te asfalteren en hopen dit op korte termijn te hebben gerealiseerd.
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Tuinieren op
het VSO

De landelijke intocht
van Sinterklaas is dit
jaar op zaterdag 17
november 2017 en
dat zal zijn in Nederland in de stad
Zaanstad. Een stad
in Noord-Holland. Sinterklaas zal verwelkomd worden door de burgemeester .

Op vrijdag 9 november van 09.00 tot 10.30 uur wordt er weer een oudercontactochtend georganiseerd in de lerarenkamer op school. Tijdens eerdere oudercontactochtenden hebben we samen met ouders een overzicht
gemaakt van tips voor vrije tijd- en vakantiebesteding en sportmogelijkheden voor onze kinderen. Mocht u dit overzicht willen ontvangen, stuurt u
ons dan een e-mailbericht?
Heeft u vragen, dan kunt u ons altijd bereiken via school



SO

Alle groepen werken nog met het thema Herfst, alle lokalen zijn
versierd en er worden mooie werkjes gemaakt met allerlei producten uit de natuurt die de leerlingen zelf hebben verzameld.

Op donderdag 29 november verzorgen de Schakels de feestelijke maandafsluiting en zwaaien we de maand
november uit en verwelkomen we…...

VSO

Op vrijdag 9 november worden de ouders van de leerlingen van Bruggroep A getrakteerd op een lunch en
een muzikaal optreden op het podium in de aula. De
groep is al druk aan het oefenen om er een spetterend
optreden van te maken.
De data voor de kampen op het VSO
zijn al bekend.
De bruggroepen gaan van 20 t/m 24
mei 2019
De midden– en eindgroepen gaan van 3 t/m 7 juni 2019
We gaan weer naar Bruinisse waar we een fantastische
week zullen hebben en nu maar vast duimen voor mooi
weer !

Vrijdag 9 november gaat de bruggroep D
naar de Kunsthal voor een tentoonstelling..
Actie < - > Reactie.
Dit gaat over kinetische kunst.
Meer hierover kunt u lezen op:
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/
tentoonstellingen/actie-reactie

De eindgroepen hebben het project
“schatbewaarder”, tijdens dit project leren de
leerlingen verstandig om te
gaan met geld om zo onder
andere hun zelfredzaamheid te verbeteren.

Bruggroep C werkt hard aan het project “huis”. Zij
maken bouwtekeningen en maken deze bouwwerken dan o.a. met karton en blokken

Tuinieren op het VSO
Zoals iedereen weet, hebben we rond onze school een hele mooie tuin. De tuin is
eigenlijk ons speelplein waar we kunnen voetballen, fietsen en spelen. Ook hebben
sommige groepen van het VSO een schooltuinbak waar ze groenten verbouwen.
Maar er kan nog veel meer gewerkt worden in de tuin. Daarom staat er dit schooljaar bij alle middengroepen van het VSO tuinieren op het rooster. De leerlingen van
die groepen zijn al druk bezig geweest met schoffelen, grasmaaien, graskanten bijknippen, water geven, bloemen plukken etc. De komende tijd moet er natuurlijk blad worden verwijderd, bollen
geplant, de dahliaknollen moeten de grond uit worden gehaald en opgeborgen voor de winter. Ook moet er gesnoeid en gespit worden.
Genoeg te doen dus. En voor de leerlingen die tuinieren heel leuk gaan vinden, je kunt als je van school af bent
ook tuinieren als werk kiezen!

