Nieuwsbrief nummer 06. 07 oktober, schooljaar 2016-2017

Beste ouders/verzorgers,
WIL JE NOG MEEDOEN MET 1 VAN DE NASCHOOLSE SPORTACTIVITEITEN?
Dat kan. Er zijn nog een paar plekken vrij. Direct na de herfstvakantie gaan we
beginnen.
Groep 3/4: racketsport (tennis, badminton, tafeltennis) op maandag van 15.15
uur tot 16.15 uur.
Groep 5/6: bootcamp op dinsdag van 14.00 uur tot 15.15 uur.
Groep 7/8: bootcamp op dinsdag van 15.15 uur tot 16.15 uur.
Kom snel langs, want vol = vol. Maandag 10 oktober zal ik om 08.30 uur nog een keer in de
gang bij de keuken plaatsnemen om aanmeldingen in ontvangst te nemen. Hopelijk tot dan.

Brenda Kaasjager

Gymlessen
Dinsdag 11 oktober zal voorlopig mijn laatste werkdag zijn. Ik heb een aantal maanden
verlof op genomen om op reis te gaan in Centraal Amerika. Daar heb ik uiteraard heel veel
zin in. Mijn gymlessen zijn ondertussen al overgenomen door Michelle de Wit. De naschoolse
sportactiviteiten lopen gelukkig ook gewoon. Mark Nolte en Michelle zullen dit samen gaan
organiseren. Na de voorjaarsvakantie ben ik er weer.

Brenda Kaasjager

Acrobatiek

Tijdens de gymles van juf Michelle werden door Camiel,
Sami, Fonz, Anass, Melek, Senle en Maryam uit
groep MG mooie acrobatische toeren uitgehaald.
Artis.
Na de herfstvakantie gaan de
kleuters naar Artis.
Op dinsdag 25 oktober gaan de
groepen 1/2A, 1/2B, 1/2E, 2+ en MC.
Op donderdag 27 oktober 1/2C, 1/2D, MA en MB.
We hopen op mooi weer. Geef uw kind voldoende eten
en drinken mee.
De bussen vertrekken om 9.00uur en we zijn om
15.00 terug.

Met vriendelijke groet, De onderbouw

Anti pest week!
Hallo ouders en verzorgers,
In de anti pest week kregen we les en ook een stukje voorstelling van 5 acteurs.
Wij willen graag op deze school dat pesten stopt.
We moeten dit met ALLE kinderen van de school doen.
Er zijn kinderen op school die gepest worden misschien wel uw zoon of dochter.
Het gaat meestal om hun uiterlijk of geloof.
Maar mensen wij kunnen dit aan!
Dit is een serieuze zaak.
In alle klassen hebben kinderen een filmpje gekeken en
sommige een spreekbeurt gehouden.
Samen staan we sterk!

Groetjes van Eekta en Rabiya.

Hoi allemaal! Laatst was het DE WEEK TEGEN PESTEN.
Want pesten moet stoppen!
Bij mij in de klas kwamen er 4 acteurs en er kwam 1 regisseur. Die leerden ons wat pesten
met je doet. Ze legden ons uit dat het begint met plagen. Plagen is als iedereen erom kan
lachen, ook de genen die geplaagd wordt. En het gaat door en door tot dat de genen die
geplaagd wordt er niet meer om kan lachen. De grapjes worden erger en erger en het gaat
over tot pesten. Toen liet de groep ons een toneelstuk zien. Het meisje dat gepest werd in het
toneelstuk wou in het toneelstuk zelfs zelfmoord plegen! Kortom, pesters, stop met pesten, dat
is niet cool! Wat vind ik ervan? En mijn klas? Wij vinden dat pesten moet stoppen. Als je ziet
dat iemand gepest wordt kom je voor hem op met voor een groep. Zo wint uiteindelijk
iedereen! Jawad uit MI

Muziekvoorstelling
Vrijdag 14 oktober gaan MI en MJ naar het muziekgebouw
aan het ij om de muziekvoorstelling bimbambennink te
bekijken. De voorstelling is van 10.00 tot 11.00. De kinderen
zullen tussen 11.30- en 12.00 uur weer op school zijn.

Visjes
Amin Ait hsain ichou heeft aan de eisen voor het zwemdiploma A voldaan.
Gefeliciteerd!

Vrijdag 14 oktober gaat de school om 12.00 uur uit.
Namens het hele team een fijne herfstvakantie gewenst.
Maandag 24 oktober start de school weer!
U ontvang de nieuwsbrief binnenkort via digiDUIF.

