
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       Weekmail obs Hagen 18 oktober 2019 

 

     
     

 

 

 

 

 

Deze week mochten de kleuters nog een keer op het podium ko-

men ‘voorlezen’. Uit het boek van de spin en de muis. Of uit hun 

zelf gemaakte liedjesboek. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

     

    Binnenkort….. 

 

• Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 oktober zijn alle kinderen vrij: dan is het herfstva-

kantie. 

• Woensdag 30 oktober is de fietsverlichtingsactie. 

• Vrijdag 1 november is de Hagen bosloop voor de groepen 3 t/m 8. 

• Woensdag 6 november zijn de schoolzwemkampioenschappen voor de kinderen uit de groe-

pen 3 t/m 6. 

• Zaterdag 16 november is het Doetinchemse schooldamtoernooi. 

• Maandag 18 november zijn alle kinderen vrij. Dan is er een studiedag voor het personeel. 

• Woensdag 20 november is het schoolhandbaltoernooi voor meisjes. 

• Maandag 25 november is er een inloopspreekuur van de jeugdverpleegkundige. 

• Woensdag 27  november is het schoolhandbaltoernooi voor jongens. 

 



 

    Basketbal clinic  groep 7 en groep 8 

 

Eerst gaf Robin Simonis een spreekbeurt 

over basketbal. over zijn voeding en zijn 

teams en over het begin van zijn carrière. 

 

Toen zijn spreekbeurt klaar was gingen 
we met hem naar de gymzaal. We moes-

ten eerst tweetallen maken en toen gin-

gen we oefeningen doen zoals : eerst met 

je linker hand twee keer heen en weer 

en daarna twee keer met je rechter hand 

heen en weer.  

 

En toen moes-

ten we met de 

bal elke keer 

door de benen 

geven.  

 

En daarna gin-

gen we met de 

basketbal gooi-

en in de bas-

ket. 

En we gingen een gooiwedstrijd doen wie als eerst 4 

keer in de basket gooide en dan mocht je naar een 

andere hoepel. En er waren drie hoepels wie die als 

eerst had gehaald die won. En de verliezers moesten 

tegen elkaar en de winnaars tegen elkaar. 
 

Tom en Boran. (groep 8) 

 

Er was ook nog tijd 

voor een handteke-

ning!! 



   Fietsverlichtingsactie  

 

Na de herfstvakantie, op woensdag 30 oktober, 

doen de groepen 3 tot en met 8 mee met de fiets-

verlichtingsactie van de ANWB. 

In dit programma staat een veilige fietsverlichting 

voor iedereen centraal. Wij vinden het belangrijk 

dat onze leerlingen met een veilige en goed verlich- te 

fiets naar school gaan. Zeker nu de dagen korter 

worden.  

  

Viviane Follows,  moeder van Louk uit groep 7, controleert samen met enkele goed geïnstrueerde 

leerlingen uit groep 7 en 8 de verlichting van de  fietsen van de kinderen.  

 

 
 

Op 30 oktober mogen dus alle kinderen van groep 3 tot en 

met groep 8 met hun fiets op school komen!!!!!   

 

 Misschien kunt u samen met uw kind in de vakantie alvast eens zelf 

de fiets nakijken. Waaraan moet een goede fietsverlichting voldoen?  

  

 Wat is verplicht ?  

 

 Lampen: Vóór een witte lamp, achter een rode.  De lampen moe-

ten aan de fiets zitten, of aan kleding, tas of rugzak. Ze moeten goed 

zichtbaar zijn en recht vooruit en achteruit schijnen. De lampjes 

moeten continu branden en mogen niet knipperen.  

 

 Reflectoren: Achterop de fiets moet een rode reflector onder het 

zadel of aan het spatbord bevestigd zijn. Ook de pedalen moeten 

aan de voor- en achterkant gele reflectoren hebben. Op de wielen 

moet witte of gele reflectie over de hele velg of band zitten.   



 

        Acties in het onderwijs 

 

Zoals u misschien al heeft kunnen horen of lezen in de media staat er voor woensdag 6 november een 

actiedag gepland voor het basis- en voortgezet onderwijs. Op deze dag wordt de onderwijsbegroting 

behandeld in de Tweede Kamer en de vakbonden roepen op om een duidelijk signaal af te geven door 

op deze dag te gaan staken voor meer geld voor goede investeringen in het onderwijs. Mocht deze ac-

tie doorgaan dan gaat ook onze school op woensdag 6 november dicht. Als er meer bekend is laten we 

het u meteen weten. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Aanpassingen in de schoolkalender 

 

We zijn al weer een flink aantal weken aan het werk in het nieuwe schooljaar. Nu zien we dat er toch 
een aantal fouten zitten in de jaarkalender.  

 

Op de volgende dagen zijn de kinderen ook nog vrij: 

Na de meivakantie zijn de kinderen ook nog vrij op 4 en 5 mei. 

 

Op de volgende dagen zijn de kinderen vrij vanaf 12.00 uur: 

• Donderdagmiddag 5 december ( na het Sinterklaasfeest.) 

• Donderdagmiddag 19 december (voor het Kerstfeest, dan moeten de kinderen wel weer ’s 

avonds naar school.) 

• Vrijdagmiddag 20 december (voor de Kerstvakantie) 

• Vrijdagmiddag 21 februari, (na het carnavalsfeest) 

• Vrijdagmiddag 17 juli (voor de zomervakantie)    

   

    Naschools schaken op Hagen  

 

Twee weken geleden hebben de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 een folder meegekregen over het na-

schools schaakaanbod. Opgeven hiervoor kan nog tot en met maandag 28 oktober, de maandag na de 

herfstvakantie. 

 

In het kort: 

10 Woensdagmiddagen, beginnend vanaf woensdag 30 oktober. 

Tijd: 14.15-15.15. 

Plaats: Op obs Hagen 

Wie geeft deze schaaklessen: Niels van der Mark, schaaktrainer 

van de KNSB. 

Kosten: 20 euro voor 10 lessen. 



    

    Bij de peuters 

 

Deze week zijn we gestart met het thema "herfst in 

het bos".  

We hebben genoten van een heerlijke boswandeling. 

Maandag was het prachtig weer, dus wat een geluk.  

 

Ook hebben we in de kring gekeken wat er uit het 

koffertje kwam. Allerlei spulletjes en diertjes uit het 

bos. Altijd spannend wat er in die koffer zit!  

 

 

 

De kinderen hebben allerlei spulletjes gezocht in het bos.  

Woensdag en donderdag hebben de kinderen daar een mooi 
herfst stukje van gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook hebben we de verjaardag van Jaylano gevierd. Hij 

wordt dit weekend 4 jaar!  

Dus hebben we ook afscheid genomen.  

Wij gaan Jaylano erg missen maar wensen hem heel veel 

plezier op school!  

 

Nu hebben we komende week herfstvakantie. Daarna 

gaan we weer verder met het thema herfst!  

Geniet allemaal van een weekje vakantie en dan zien we 

iedereen weer over een week!  



Wat is er te doen?
Muziek luisteren, 
gamen, tafelvoetbal of 
activiteiten die jullie 
leuk vinden! 

Wanneer: woensdag 25 september, woensdag 30 oktober, woensdag 27 
november, woensdag 11 december, woensdag 29 januari, woensdag 26 
februari, woensdag 25 maart, woensdag 29 april, woensdag 27 mei en 
woensdag 24 juni van 18.30-20.00

Waar: wijkcentrum De Daele (Stevinlaan 9,Overstegen) 
Wie: jongens uit de wijken Noord, Centrum en Overstegen 
(groep 7, 8 of 1e klas) 

Contactpersonen: Martijn de Witt (0314-760126) & Rolf Buunk 
(0314-216114) 
Buurtplein is niet aansprakelijk voor schade aan uw kind of aan eigendommen en/of verlies van eigendommen van uw 

kind tijdens het verblijf van uw kind of tijdens het verblijf van goederen van uw kind in het gebouw of op het terrein. 


