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We zijn nog in de afsluitende fase van het thema water en de Sint is
al weer in het land. Op naar een gezellige
decembermaand.
Vorige week hebben jullie een speciale
nieuwsbrief ontvangen over het thema water. Vandaar dat deze nieuwsbrief wat korter is. We kijken terug op een prachtig afscheid op vrijdag 2 november van juf Lianne. Namens haar wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor de meegebrachte bloemen.
Op vrijdag 16 november zijn de kinderen van groep 7 en 8 naar de
ijsbaan in Deventer geweest om te schaatsen voor water. We hebben
meegedaan met een actie van Plan Nederland. Door mee te doen hebben onze kinderen het mogelijk gemaakt dat veel kinderen in Ethiopië
de beschikking krijgen over schoon drinkwater. Zij hebben samen
maar liefst ruim 2700,- euro bij elkaar geschaatst! Naast deze steun
aan een goed doel zijn we ook lekker sportief bezig geweest op een
winterse vrijdagmorgen. Alle ouders die mee zijn geweest heel erg
bedankt.
We zien jullie graag op 23 november om 13:15 u wanneer we het
thema water afsluiten met een wandeling voor water. De kinderen
van groep 1 tot en met zes zullen met een rugzak gevuld met water
gaan wandelen rond de Groene WIG. De jongste kinderen zullen met 1
bidon water in de rugzak een rondje wandelen. Iets ouder betekent
verder lopen en meer water in de rugzak.
tot dan!
We willen graag van jullie weten wat jullie vinden van het water drinken op school en hoe we hier mee verder moeten. Willen jullie zo
vriendelijk zijn om de enquête voor ons in te vullen door op onderstaande link te klikken. Vast bedankt.

https://www.enquetesmaken.com/s/c2baf45

Belangrijke Data






Wandelen voor water
vr 23 nov start 13:15u
5 december viering Sinterklaas
6 december Studiedag team
kinderen zijn vrij.
20 dec viering Kerst
21 dec om 11:45 u start van
de Kerstvakantie
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In de krant…………...
We werken momenteel op school gedurende een week of vier met zijn allen aan het thema ‘Water’.
Kinderen hebben geleerd waarom water van enorm belang is voor ons allemaal. Bij de start van het
thema hebben kinderen zichzelf de vraag gesteld wat ze willen leren van dit thema. Peer de Wasbeer van Sportservice Doetinchem was bij ons op school om alle kinderen een bidon te overhandigen. Met deze bidon maken we kinderen bewust van de gezonde keuzemogelijkheid van het drinken van water. Een aantal groepen zijn op bezoek geweest bij het Water museum en hebben zo
wat over onze rivieren geleerd. Op school hangen prachtige mindmaps over water. Diverse ouders
hebben geholpen met een fantastisch proefjes circuit voor de kinderen van groep 5 en 6. Onze
jongste kinderen hebben o.a. veel geleerd over drijven en zinken. Op vrijdag 16 november zijn de
kinderen van groep 7 en 8 naar de ijsbaan in Deventer geweest om te schaatsen voor water. We
hebben meegedaan met een actie van Plan Nederland. Door mee te doen hebben onze kinderen het
mogelijk gemaakt dat veel kinderen in Ethiopië de beschikking krijgen over schoon drinkwater. Zij
hebben samen maar liefst ruim 2700,- euro bij elkaar geschaatst! Naast deze steun aan een goed
doel zijn we ook lekker sportief bezig geweest op een winterse vrijdagmorgen. Vrijdag 23 november sluiten we het thema af met een wandeling voor water. Alle ouders die ons geholpen hebben
heel erg bedankt.

Herfstwandeling kleuters
Op vrijdag 19 oktober gingen we met een groot aantal ouders en een opa en oma een herfstwandeling maken bij De
Koekendaal.
We vertrokken vanaf de parkeerplaats met een stapeltje opdrachten in kleine groepjes het bos in. De kinderen
hadden allemaal plastic tasjes bij zich om allerlei noten, bladeren en takjes in te verzamelen. Na de wandeling die
bij de speeltuin eindigde hebben we lekker wat gedronken en gegeten. Na nog een heerlijke tijd in de speeltuin te
hebben gespeeld, was het tijd om weer naar school terug te gaan. Eerst natuurlijk nog even de bult op en via de
grote glijbaan naar beneden. Daarna liepen we weer terug naar de auto’s.

