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Verjaardagen:
Loek (gr 7-8), fijne verjaardag!

PRAATJESMAKERS op de meester Gijbelsschool
Juf: Hoe noemen we een kind van een varken?
Kleuter : Vearken!
Juf: Waar is je tas?
Kleuter: In mijn Muizenzak
Overlijden dochter juffrouw Marianne
Bij zoveel mensen in het hart
Ik wil jullie zelf graag op de hoogte brengen van het volgende:
Op 12 oktober is onze bijzondere dochter Vanja overleden.
We hebben woensdag 17 oktober een prachtig afscheid gevierd.
Veel familie, verzorgers, vrienden en collega's waren hierbij aanwezig.
We hielden al 39 jaar rekening met haar overlijden.
Ze heeft al die jaren voor veel fijne maar ook spannende periodes
gezorgd.
Haar lijfje was nu op, deze keer kon ze het met haar strijdlust niet
meer winnen.
Ze is rustig ingeslapen omringd door geliefde mensen.
Schooltijden
Wij verzoeken alle ouders vriendelijk om de kinderen tijdig naar school te laten gaan of
brengen.
Om 8.25 uur gaat de eerste bel en het is dan de bedoeling dat alle kinderen rustig naar
binnen kunnen gaan, zodat we bij de tweede bel om 8.30 uur allemaal al in de klas zijn en
kunnen starten met het programma van de dag.
Nieuws uit groep 5-6
Wist je dat….
- ….we voor de herfstvakantie met de hele klas een échte krant hebben gemaakt?
We zijn er super trots op! We hebben allemaal een exemplaar mee naar huis
gekregen. Hiermee hebben we het thema “Communicatie” afgesloten.
- ….we nu met het thema “Prehistorie, Grieken en Romeinen bezig zijn? We gaan dus
héél ver terug in de tijd! We leren hoe de mensen in die tijd leefden; wat ze de hele
dag deden, waar ze woonden, wat ze aten.
Volgende week maandag 29 oktober gaan we naar het Eichamuseum in Bergeijk.
- ….we deze week een gastles hebben gehad over dementie en op dinsdag naar
zorgboerderij de Molenvelden zijn geweest. We hebben met de ouderen gepraat

-

-

over vroeger aan de hand van foto’s en vragen. Ook hebben we samen muziek
gemaakt. Het was een zeer geslaagde ochtend! Volgende week dinsdag gaan we er
weer naar toe, dan gaan we samen met de ouderen knutselen. Dit vinden we super
leuk!
....we samen met onze techniekcoach Ton de komende weken in kleine groepjes aan
de slag gaan? Ton laat ons kennismaken met allerlei technieken en deze keer gaan
we een kerstboompje figuurzagen. We zijn ontzettend blij met onze techniekcoach
Ton!
….we het heel gezellig hebben in onze klas? We werken super hard, leren veel,
helpen elkaar en hebben veel plezier samen, daar zijn onze juffen super trots op 

Schooltuin: bloembollen zetten

Studiedag
Op dinsdag 13 november heeft het team weer een studiedag, alle leerlingen zijn deze dag
vrij.
Nieuws uit groep 1-2
Na een fijne week herfstvakantie zijn we weer met veel enthousiasme begonnen. Voor de
herfstvakantie zijn Lotte, Mike, Anne en Fenna al een paar keer komen wennen. Maar in de
loop van deze week zijn ze allemaal 4 jaar geworden. Dus mogen ze naar school. We heten
ze van harte welkom in onze groep. Er zitten nu 21 kinderen in onze klas. Inmiddels is het
herfst geworden, waar we ook aandacht aan besteden. In de winkel worden herfstproducten
aangeboden zoals, eikels, bladeren, dennenappels etc. We hebben er ook een heuse prijslijst
bij gemaakt. De kinderen in de huishoek gaan de producten
kopen om ermee te koken. In de expressiehoek hebben ze
de mogelijkheid om er beestjes of poppetjes mee te maken.
Daarnaast gaan we ook nog weegactiviteiten uitvoeren met
de herfstspullen.
In het kader van de kinderboekenweek ‘Kom erbij” hebben
we onderstaand versje en liedje geleerd.
Knippen en scheuren ( versjes)
We gaan knippen,
we gaan scheuren.
We gaan mooie plaatjes kleuren.
Even in de speelhoek
of wat lezen in een boek.
We gaan lekker samenspelen.
Zullen ons dus niet vervelen,
want het is ontzettend fijn,
dat hier zoveel vriendjes zijn.

‘k Heb een leesboek, klap
En een kijkboek, klap
En een doeboek, klap
In de leeshoek, klap
‘k Heb een prentenboek, klap
En een plakboek, klap
En een zakdoek, klap
In mijn spijkerbroek

Vanaf vandaag komt er om de twee weken een muziekjuf langs om met ons activiteiten te
doen.
Groetjes groep 1-2

