
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Weekmail obs Hagen 23 november 2018 

 

    

     Snipperdag 

 

In de wettelijke urenberekening is in het lopende schooljaar 2018/2019  voor Hagen nog ruimte voor 

één vrije dag. We hebben besloten om deze naar keuze van de ouders flexibel in te vullen. Dat bete-

kent dat u in de periode januari 2019 tot aan de zomervakantie 2019 één snipperdag hebt indien u daar 

belangstelling voor heeft. Er moet wel een formulier voor worden ingevuld. Dit formulier kunt u krij-

gen bij de leerkracht van uw kind. De snipperdag kan niet worden opgenomen in de laatste 2 weken 

van januari en in de eerste week van februari i.v.m. het toetsen van de leerlingen. 

 

Donderdagochtend was er onverwacht bezoek op school:  Twee Pieten  kwamen een kijkje nemen in de klassen 

en  hadden voor iedereen wat lekkere pepernoten bij zich!! 

     

 

    Binnenkort….. 

 

 Maandag 26 november krijgt groep 7 een les over een gezonde leefstijl. 

 Woensdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. De kinderen zijn deze dag 

om 12.00 uur vrij. 

 In de week van 10 december is het kerstknutselen voor alle groepen. 

 Donderdag 20 december vieren we het Kerstfeest op school. De kinderen zijn dan vrij om 

12.00 uur en moeten om 17.30 uur weer op school zijn. 

 Vrijdag 21 december begint om 12.00 uur de kerstvakantie. 

 

 



        Doetinchems damtoernooi. 

 

Hallo wij zijn Shaelynn, Endi, 

Louk en Yusufcan uit groep 6 

van obs Hagen uit Doetin-

chem. 
 

Wij hebben het damtoernooi 

voor de welpen gewonnen, 

afgelopen zaterdag, 17 novem-

ber, in de sporthal de Bongerd 

op de Huet. 

 

We zijn eerste geworden! 

 

 

 

 

Het was een spannende wedstrijd. 

Deze scholen deden mee: de Canada-

school, de Klimtoren en wij. 

Wij hadden 29 punten, de Klimtoren 13 

en de Canadaschool 19. 

 

 

Uit groep 8 deden Servan, Mohaimen, 

Gijs en Chiel mee met het pupillentoer-

nooi. Zij zijn ook eerste geworden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Als je dit leest en je denkt: Man, ik wil 

net zoals hun worden maar ik ben 

niet zo goed, dan is ons advies: Ook al 

ben je net begonnen en je kunt het 

niet zo goed en je wilt stoppen…… 

Doe het niet! Als je door blijft dam-

men dan word je net zo goed als wij 

en wie weet word je ook wel kampi-

oen!!! 

 

 



  

    Handbaltoernooi jongens 

 

 21-11-2018 

 groep 8 en groep 7  

de Bongerd 

 

Om kwart over 2 gingen we naar de 

Bongerd om daar te handballen.  

 

 

 

Onze eerste wedstrijd was om 15:20 tot 

15:30 tegen het Noorderlicht. Het werd 

uiteindelijk 1-1, zij scoorden eerst en 

daarna scoorde Ster 1-1.  

 

 

 

 

 

Van 16:20 tot 16:30 moesten we tegen Anderz. Eerst scoorde Joeri, daarna scoorden zij 3 keer, daarna 

scoorde Ster. Nadat Ster had gescoord had Anderz 1 keer gescoord en daarna weer Pierre en in de 

laatste minuut scoorde Pierre en die goal werd afgekeurd. Eindstand 4-3. 

Eigenlijk was het 4-4 maar de scheids keurde de goal af. 
 

 

 

 

Laatste wedstrijd werd 8-4. De  

goals waren : twee van  Joeri 

en twee van Pierre, twee van 

Kyan, een van Servan en een 

van Ster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Team, trainer Michel, Alan.  

 

Spelers : Twan, Lenn, Vincent, 

Servan, Ster, Pierre,  

Joeri, Mohaimen, Kyan en  

Sebastiaan. 

 



    Sint bij de kleuters 

 

Deze week zijn we in de kleutergroepen gestart met het 

thema Sint en Piet. 

De huishoek is nu het huis  van Sint, waar de kadootjes 

moeten worden ingepakt, het grote boek moet worden bij-

gewerkt en het paard moet worden verzorgd. 

 

Er is playmobil van Sint om samen mee te spelen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

We hebben de oo van boot geleerd en in de lees-

schrijfhoek kun je nu ook woordjes van Sint schrij-

ven. 

 

We hebben geteld met pepernoten en eerlijk ver-

deeld. Hoeveel krijgt ieder er dan? 

 

En natuurlijk zijn we al druk bezig geweest om een 

mooie muts voor 5 december te maken. 

 

En natuurlijk zingen we heel veel liedjes en luisteren we naar leuke sinter-

klaasverhaaltjes! 



    Bij de peuters….. 

 

 Deze week hebben we 

samen met de kinderen 

de groep opgeruimd en 

opnieuw ingericht voor 

het thema Sinterklaas. 

De themahoek is inge-

richt als de slaapkamer 

van Sinterklaas. Wie weet 

komt Sinterklaas nog wel 

een nachtje logeren? 

 

Wij zijn begonnen met het zingen 
van sinterklaasliedjes, de kinderen 

kunnen zich verkleden als piet of sin-

terklaas, in de huishoek kunnen ze 

pepernoten bakken. 

 

We zijn begonnen met het maken 

van mooie pieten mutsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag werden we ver-

rast door 2 pieten. Deze 

kwamen even bij ons op be-

zoek. 

Dit was heel erg leuk maar 

ook spannend. We hebben 

een liedje gezongen en de 

pieten hebben pepernoten 

uitgedeeld. Wie het leuk 

vond mocht nog met de pie-

ten op de foto. 

 

Aankomende maandag is 

Beate niet op de groep, Sabi-

ne komt voor Beate bij ons 
op de groep. 

 

 

 

Op 20 december is er ook een kerstdiner voor alle peuters.    Verdere informatie volgt nog. 


