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Inhoud
Belangrijke Data
Muzieklessen Scala
groep 1-2

Datum

Activiteit

Groep

Woensdag 12
oktober

Leerlingen vrij

1-4

Donderdag 13
oktober

Kijkavond
Kinderboekenweek

1-8

Maandag 17Vrijdag 21 oktober

Herfstvakantie

1-8

Dinsdag 25 oktober

Oud papier

18.00 uur

Dinsdag 25 oktober

MR op locatie

19.30 uur

18.30 - 19.30
uur

Muzieklessen Scala groep 1-2

Workshop Scala groep
3-4

Muziek, muziek, muziek.

Scala stamboom maken
groep 3-4

Wat hebben de kinderen van de
groepen 1 en 2 plezier gehad tijdens
de 4 muzieklessen van Scala!

Oproep overblijf!

Opmerking

Informatiekalender

Ze hebben liedjes gezongen,
gedanst als elfen en gelopen als
reuzen!

Kinderboekenweek
2016

Natuurlijk hebben ze ook zelf muziek gemaakt, met handtrommels,
schudeitjes, belletjes en nog andere instrumentjes.

Klassenpagina Groep 6

Iedereen was enthousiast, het was een groot succes!

Workshop Scala groep 3-4
Op donderdag 29 augustus hebben de kinderen van groep 3 en 4 een
workshop gehad van scala. Ze hebben een prachtig schilderij gemaakt dat lijkt
op het werk van kunstenaar Paul Klee.
Eerst hebben ze lijnen getrokken met
gekleurde verf. Daarna hebben ze
dieren getekend met een zwart krijtje.
Toen moesten ze met zwarte inkt de
rest van het schilderij zwart verven. Dat
was best spannend! Het kunstwerk
werd afgemaakt met mooie gekleurde
papiertjes.
Kunstwerk Paul Klee

De kinderen vonden het leuk om te doen en zijn heel trots op hun
zelfgemaakte kunstwerk!

Scala stamboom maken groep 3 en 4
Maandag, 3 oktober, hebben
de groepen 3 en 4 geleerd wat
een stamboom is. Ze kregen
de opdracht van Marieke
Opmeer (van Scala) om een
eigen stamboom te maken.
De kinderen hadden foto’s van
hun familie mee naar school
genomen en die foto’s werden
verwerkt in super mooie
kunstwerken, die voor
iedereen op school te bewonderen zijn. Komt dat zien!!!

Oproep overblijf
Bij de overblijf hebben we mensen nodig die een paar keer per week
met de kinderen willen overblijven en hebben we invalkrachten nodig.
Wie helpt?
U kunt zich aanmelden bij juf Titia.

Informatiekalender 2016-2017
Deze week is de informatiekalender meegegeven
aan de oudste kinderen van het gezin. Op deze
kalender is een overzicht van data en
bijzonderheden van dit schooljaar. Mocht u toch
geen kalender hebben ontvangen, vraag dan even
een van de leerkrachten voor een exemplaar.

Kinderboekenweek 2017
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek
van start gegaan. Alle kinderen keken wel
even gek op toen ze zagen dat alle
leerkrachten verkleed waren als opa’s en
oma’s. Het thema van dit jaar is dan ook
‘voor altijd jong’ wat als vanzelfsprekend in
het teken staat van opa’s en oma’s.

Deze week wordt er door
verschillende opa’s en oma’s
voorgelezen in de klas wat natuurlijk
leuk, maar ook wel heel speciaal is.
Dit jaar sluiten we de
Kinderboekenweek weer af met
een kijkavond. Deze kijkavond is
op donderdag 13 oktober van
18:30 uur tot 19:30 uur. Iedereen
is van harte welkom om te komen
kijken en in het bijzonder de opa’s
en de oma’s!

Klassenpagina de opa’s en oma’s van groep 6
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