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Datum

Activiteit

Groep

Opmerking

Maandag 5
december

Sinterklaas op school

1-8

Alle
leerlingen
’s middags
vrij!

18 november 2016

Inhoud
Belangrijke Data
10-jarig jubileum de
Zuiderbreedte
Sint Maarten
Sinterklaas
Junior Karel Appel
Reclamewijs
Klassenpagina groep
1/2a

Dinsdag 13
december

MR op locatie

19.30 uur

Dinsdag 13
december

Oud papier

18.00 uur

10-jarig jubileum de Zuiderbreedte
Donderdag 10 november hebben we met alle
betrokkenen gevierd dat de Zuiderbreedte 10 jaar
bestaat. Het gebouw was feestelijk versierd, er zijn
spelletjes gespeeld en alle kinderen van de scholen
en de peuterspeelzaal hebben samen een feestelijk
lied gezongen in de grote zaal.
Op naar de volgende 10 jaar prettig samenwerken
met elkaar!

Sint-Maarten
Op 11 november hebben de kinderen van de onderbouw Sint-Maarten
gelopen.
De groepen 3 en 4 hebben bij verschillende huizen aangebeld
om liedjes te zingen. Ook hebben ze hun prachtige lampionnen laten
zien in de Albert Heijn. Dit alles is natuurlijk beloond met wat lekkers...

Sinterklaas
Dinsdag hebben de leerlingen van de
groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken. Van alle
leerlingen wordt er verwacht dat zij een
surprise mét een gedicht maken.
Sinterklaas wordt dit jaar gevierd op
maandag 5 december en ‘s middags zijn
alle leerlingen vrij.

Junior Karel Appel
Bericht uit de Hoogeveensche
Courant:
Zoë valt in de prijzen
Het was dinsdag 8 november een
bijzondere dag voor Zoë Haverhoek
van basisschool Het Spectrum. Zoë
werd benoemd tot junior Karel
Appel van Hoogeveen.
Ze kreeg de prijs die bij deze
onderscheiding hoort uit de
handen van kunstenaar Geert
Oldenbeuving. Oldenbeuving is de
initiatiefnemer van de verkiezing
van de Karel Appel van Hoogeveen.
Omdat Zoë anderhalve week
geleden niet bij de prijsuitreiking
aanwezig kon zijn, was zij gisteren
met haar klasgenoten uitgenodigd
in De Tamboer.

Reclamewijs
Op donderdag 10
november kreeg groep
3 een workshop
'reclamewijs' van de
bibliotheek in
Hoogeveen.
De kinderen hebben
geleerd wat reclame is,
wat winkels proberen
te bereiken met reclame en de kinderen zijn zich een beetje bewuster
geworden van wat reclames met mensen doen.
De kinderen vonden het
een leuk
gespreksonderwerp en
gingen enthousiast aan
het werk.

Klassenpagina groep 1/2a
Sint Maarten
Op vrijdag 11 november gingen we
met onze lampions naar
woonzorgcentrum Bilderdijk. Het was
de eerste keer dat we daar met de
lampions naar toe gingen om voor de
bewoners de liedjes te zingen, maar
het was een succes.

We gingen in
groepjes langs
verschillende
deuren en bij
bijna alle
mensen
mochten we
binnen komen.

De kinderen vonden het
leuk om samen liedjes te
zingen en natuurlijk ook
om snoepjes te krijgen.
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Ook het ritje in de auto’s was leuk. Gelukkig
waren er genoeg ouders die ons wilden
vervoeren.
Na afloop kregen we allemaal nog ranja en was
er koffie voor de begeleiders.
Daarna vertrokken we weer naar school en
werd op school het snoep verdeeld.
Het was al met al een erg leuke ochtend!

