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Verjaardagen:
Staf (gr 7-8), Lile (gr 3-4) en Tim (gr 3-4), hartelijk gefeliciteerd!
Bijlagen:
 Click nr. 20
 Verkeersactie ‘reflection day’
Versje van groep 1-2:
“een spinnetje”
een spinnetje, een spinnetje
dat kriebelt aan je kinnetje
dat kriebelt aan de benen
tot aan je grote tenen
dan gaat-ie weer terug
en kriebelt op je rug
en met een zuchtje wind
springt hij op een ander kind!

Techniekochtend
10 november hebben we weer een leuke techniekochtend gehad. Het thema was
‘constructies’. We leerden bijv. dat een driehoek sterker is dan een vierkant. Op 4 halve
eieren kun je veel boeken leggen! Dat komt door de boogconstructie. Papier maak je sterker
door er een profiel in te vouwen of te rollen (hoekprofielen, buisvorm). Er werd actief
gewerkt aan werkstukken bijv. een bruggetje van buizen (groep 1-2), kubussen van
hoekprofielen (groep 3-4), een hut van opgerolde kranten (groep 5-6).
Groep 7-8 heeft een bezoek gebracht aan Vencomatic Steel. Ze kregen een rondleiding en
een presentatie over de constructie van het gebouw. Ook gingen ze nog op het dak kijken
naar de zonnepanelen.
Alle ouders, heel hartelijk bedankt voor jullie hulp!

Groep 3-4
We heb een kadoow gevond van luca we denken dat hij van de sint is we weeten niet wat
we der mee moeten groetjes meestergijbels gestuurt door nico en lile.
Nieuws vanuit de BSO
Op de BSO hebben we weer leuke dingen gedaan. Het was de afgelopen tijd nog erg lekker
weer waar we nog volop van genoten hebben. We zijn met de kinderen lekker gaan
wandelen in de bossen. Zo heeft ieder een zakje meegenomen en daar mochten we van alles
in doen wat we vonden. We hadden erg veel blaadjes, takjes, eikeltjes en kastanjes
gevonden. Na het wandelen kwamen we bij een leuke speeltuintje uit waar we ook nog
gezellig even gespeeld hebben. We hebben natuurlijk ook al een paar regendagen gehad,
toen hebben we binnen in de gymzaal spelletjes gedaan.
We hebben ook een mooi verfkunstwerk gemaakt met onze voeten! Dat was erg vies aan de
voeten, maar ontzettend leuk om te doen.
Halloween hebben we natuurlijk ook niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Er zijn gevulde
sinaasappels gemaakt met een gezichtje erin en er zijn heerlijke schuimspookjes gebakken
die wat later zelf opgesnoept hebben. Wat waren die lekker zeg!
We hebben ook een jarig kindje gehad op de BSO. Willem is 5 jaar geworden en we hebben
een erg fijn feestje gevierd.
Studiedag
Op donderdag 30 november hebben we een studiedag met het team, alle leerlingen zijn dan
vrij!

