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Project de nieuwe school
Deze week zijn de leerlingen van de groepen 5 t/m
8 actief aan de slag gegaan met het project “de
nieuwe school”. De meeste kinderen hadden samen met hun ouders hun huiswerk hiervoor ingevuld en ingeleverd. Ook vanuit de groepen 1 t/m 4
is er veel input geleverd. Daar zijn wij erg blij
mee.
Inmiddels hebben alle leerlingen de eerste techniekles van juf Carola erop zitten. Deze ging over
de invloed van kleur en licht op leren. De leerlingen van groep 8 gingen in de techniekles aan de
slag met het maken van een mindmap over de
nieuwe
school.
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Deze week was de eerste week dat alle kinderen weer fruit op school gekregen hebben. Volgende week krijgen de kinderen
een kiwi, een wortel en een peer. Fruitdagen zijn maandag, woensdag en vrijdag.

Voorlopige schooladviezen groep 8
Op woensdag 21 november zijn de voorlopige advies gesprekken voor de ouders en de leerlingen van groep 8. Alle
ouders hebben via MSI een uitnodiging ontvangen om in te
tekenen voor een adviesgesprek. De
leerlingen moeten bij dit gesprek aanwezig zijn. Ouders en leerlingen kunnen
na dit gesprek gerichter de open dagen
voor scholen van Voortgezet Onderwijs
bezoeken. Eind januari/begin februari
ontvangen alle leerlingen hun definitieve schooladvies.

Groepen 1 en 2 naar Korzotheater
Op dinsdagmiddag 20 november gaan de groepen 1-2 blauw
en paars naar het Korzotheater in Den Haag. Zij gaan daar
de voorstelling “Buurman in de natuur” bekijken. De kinderen worden met de bus naar het theater vervoerd.

Op school gaan alle leerlingen een moodboard maken. Zij maken een voorstelling van hoe zij vinden
dat een aantal ruimten in de school eruit moeten
komen zien. Deze moodboards gaan op een gegeven moment mee naar huis om daar afgemaakt te
kunnen worden. Wanneer zij klaar zijn, moeten ze
weer op school ingeleverd worden. Vanaf 30 november worden alle moodboards in de school tentoongesteld.

Kalender
16-11: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
17-11: Weekendschool van 09:30 uur - 12:00 uur

Buurman in de natuur is een duurzame voorstelling, er wordt zelf
energie opgewekt, er worden waterspuiten, windstoten en donderslagen gemaakt. Allerlei activiteiten
waaraan de leerlingen zelf mogen
deelnemen.

Jarige Kinderen
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7
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20-11: Dag van de rechten van het kind, techniekles
groep 3, groepen 1/2 blauw en 1/2 paars naar het Korzotheater, vsd activiteit ‘musical’ na schooltijd
21-11: Technieklessen groep 6 en 7, sportactiviteit
‘atletiek’ na schooltijd, gesprekken voorlopige schooladviezen voor de leerlingen van groep 8

23-11: Activiteit ‘programmeren 2’ na schooltijd
24-11: Weekendschool van 9:30 uur - 12:00 uur

18-11

1/2 blauw 19-11

19-11: Vsd activiteit ‘girlpower’ na schooltijd

22-11: Vsd activiteit ‘techniek’ na schooltijd
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