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Uitstapje onderbouw naar 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. Denkt u aan dichte schoenen voor uw kind.
Gaat uw kind naar de naschoolse opvang, geef het aub door aan hen.
Geef uw kind voldoende eten en drinken mee, echter niet te veel. Uw kind moet zelf zijn rugzak
dragen. Geef geen geld, snoep, koek of chips mee.
De school begint zoals altijd om 08.30 uur. De bussen vertrekken om 9.00uur en we zijn om 15.00
terug.
Met vriendelijke groet,
De onderbouw
Mededeling vanuit de MR
Het gruitenbeleid op school is veranderd!
De MR heeft ingestemd met een verandering van het beleid. Alle kinderen moeten vanaf nu iedere
dag om 10.00uur fruit en/of groente eten, in plaats van alleen op dinsdag en donderdag. Veel ouders
doen het al, maar geef uw kind(eren) dus iedere dag fruit en/of groente en natuurlijk zoals altijd een
flesje water mee naar school.
Zo vergeet niemand zijn groente en/of fruit en zorgen wij samen voor een gezonder schoolklimaat!

Nieuwsbrief van 7 A
Recyclen 7A
Iedere woensdag komt er iemand van schoonmaakhelden
in onze klas. Ze legden eerst uit dat de natuur steeds viezer
wordt door zwerfafval. We wisten niet dat er zoveel dingen
zijn die pas na 10 jaar verteerd zijn. Dat betekent dat als we
alles maar op de grond blijven gooien dat de natuur er
vreselijk uit gaat zien. Dus stop met vervuilen en begin met
recyclen. De komende weken gaan wij op woensdag het
speelplein schoonmaken helpt u ons na schooltijd mee?
Geschreven door: Ouail Bouzalmad en Kaan Karaca.

Groep 7A naar de haven van Amsterdam!
We kwamen met de tram en we zagen een havengebouw en daarop was
een radar. En op de schepen zagen we ook radars en toen gingen we het
havengebouw in. En toen leerden we over de Marifoon, distributie en
we mochten cacaobonen, sojabonen en koffiebonen ruiken en proeven.
Daarna mochten we de marifoon uitproberen we mochten
communiceren met elkaar via de marifoon. En toen werd de klas in
tweeën gesplitst. Een groep ging naar de haven en daar mocht je zelf
een keer de echte boot besturen en de anderen groep ging naar de
simulator. In de simulator mochten we dus
communiceren. Het was heel erg leuk!
Geschreven door Lina Ben Moussa en
Cemile Budak uit 7A

