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Lijst met relevante data
Donderdag 1 november
Vrijdag 2 november
Vrijdag 9 november
Woensdag 5 november
Donderdag 6 november

GMR vergadering – AFGELAST Groep 7 – Kielzog, workshop Djembé
Groep 7 – Kielzog, workshop Djembé
Groepen 1/2 – Kielzog, voorstelling “Agent en boef”
Groepen 5 t/m 8 – Damkampioenschap
GMR vergadering, aanvang 19:30 uur, locatie MFC Foxhol

Maandag 12 november, Dinsdag 13 november of
donderdag 15 november

Voortgangsgesprekken, u ontvangt van de leerkracht een uitnodiging en
vervolgens kunt u zich inschrijven via DigiDuif

Dinsdag 27 november

Pietengym

Vervanging bij ziekte of afwezigheid leerkracht
Ook meesters en juffen zijn weleens ziek. Gelukkig
hebben we tot op heden de afwezigheid van
leerkrachten veelal kunnen opvangen met hulp van
collega’s, vervangers en/of het verdelen van
leerlingen over andere groepen. Wij hebben nog geen
groepen naar huis hoeven sturen. Het komt echter
steeds vaker voor dat er geen invalleerkrachten
beschikbaar zijn. U moet er dus rekening mee houden
dat er een moment komt dat wij een groep geen
onderwijs kunnen bieden en naar huis sturen. Wij
informeren u in dat geval via Digiduif.
Boekenbal
Donderdag 18 oktober was het dan zo ver, Boekenbal!
Iedereen was er klaar voor. De klassen zagen er
allemaal fantastisch uit. Elke groep had zijn stinkende
best gedaan. De kinderen lieten alle belangstellenden
zien wat ze hadden gedaan met het thema :
Vriendschap . Wat zagen jullie er allemaal mooi uit !
Bij binnenkomst kregen alle kinderen een hartje die
licht gaf. Prachtig ! De Boekenbeer was ook gekomen.
Ben jij ook met hem op de foto gegaan ? Er was een
speurtocht door de hele school. Juf/meester heb jij
ook een letter? Je kon prachtige boeken kopen voor
slechts 1 euro en 3 voor 2 euro.
Het was een geslaagd Boekenbal. De winnaars van de
Gouden en Zilveren penseel of de Gouden en Zilveren
griffel van harte gefeliciteerd !

Corien Oranje
In de boekenweek hebben we een echte schrijfster
ontmoet. Ze heet Corien Oranje. We hebben gehoord
hoe je een boek kunt schrijven over fantasie en hoe je
mensen uit je eigen omgeving kunt gebruiken om een
verhaal te schrijven . Een boek gaat over een vriend,
die als kleine jongen een ongeluk kreeg. Hij heeft
maar 1 been meer, maar toch wordt hij een groot
kampioen ... waarin en hoe? Lees dat in het boek:
“Kampioen”. Je ziet aan de gezichten van de kinderen
dat ze onder indruk waren van het verhaal van Olivier.
Een mooie leerzame ervaring. In de groepen 1 t/m 4
kwam de kinderboekenschrijver Tjibbe Veldkamp
vertellen over zijn boeken.

Meneer Kandinsky in de groepen 3 en 4
De juffen van het Kielzog kwamen in de groepen 3 & 4
met de workshop “ meneer Kandinsky”. De kinderen
maakten op een speelse manier kennis met deze
kunstenaar. Tekenen op muziek, een tekening
verklanken en op een vrije en eigen manier bezig zijn.
Dit waren de ingrediënten van de 45 minuten
durende workshop. Er werd zeer geconcentreerd en
goed gewerkt. Mocht u nog eens met uw kind
hierover willen napraten dan is het prentenboek
“Meneer Kandinsky was een schilder” leuk om te
lenen bij de bibliotheek.

Griffels en penselen
Op de middag voor het Boekenbal (de afsluiting van
onze Kinderboekenweken) werden traditiegetrouw de
zilveren en gouden griffels & penselen uitgereikt. Ook
deze keer hadden onze Ruimteschippers weer goed
hun best gedaan. De jury boog zich over alle prachtige
tekeningen en verhalen. En dit werd de uitslag...
Gouden penselen: Fayah (1/2b), Kaylee (3b), De-fani
(5b), Renske & Nayara (8)
Zilveren penselen: Chiara (1/2c), Kyara (3a), Rachel
(6b)
Gouden griffels: Alicia (4a), Rosana (5b), Maura (7b)
Zilveren griffels: Milan (4a), Maybelline (5b), Jessin (8)
Uitslag speurtocht
Brian uit groep 1/2b is de gelukkige winnaar van de
prijsvraag tijdens het 'Boekenbal'. Brian ontvangt
binnenkort een mooie prijs!

Tot zover deze luchtpost, de volgende verschijnt op 3 december

