Weekmail obs Hagen 1 november 2019

De Parro-app
Vanaf september gebruiken we voor het contact met de ouders ook de Parro-app. Tot nu toe was het
een proefperiode. Maar leerkrachten en ouders zijn enthousiast over het gebruik, dus we gaan het gebruik van deze app vervolgen.
Kerstknutselen
We zijn er vroeg mee, maar we weten dat ouders het elk
jaar erg leuk vinden om te helpen op school bij het kerstknutselen. En daarom wil iedereen op tijd weten wanneer het
is.
Bij het kerstknutselen maken de kinderen versieringen voor
de kerst, in kleine groepjes, begeleid door vaders, moeders,
oma’s of opa’s. Wanneer is het?
Dinsdagochtend 10 december
Dinsdagmiddag 10 december
Donderdagochtend 12 december
Vrijdagmiddag 13 december

Gr 5-6
Gr 3-4
Gr 1-2
Gr 7-8

Binnenkort…..
•
•
•
•
•
•
•

Woensdag 6 november zijn de schoolzwemkampioenschappen voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 6. (Gaat wel door!!)
Woensdag 6 november zijn alle kinderen vrij. Dan is er een landelijke staking van het onderwijs.
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.

Fietsencontrole 2019
Er was woensdag 30 Oktober fietsencontrole voor groep 3/8.
Kinderen uit groep 7/8 deden de fietsencontrole.
Ze begonnen met spullen klaarzetten om 10:00.
Ze begonnen om 11:00 met groep 8.
Er kwamen steeds 4/5 kinderen uit de groepen.
Er waren veel kinderen die geen fietsen bij zich hadden.
Het duurde tot 13:45.
De reparaties deden:
Dylano, Bradley en Merijn.
De fietsen werden gecontroleerd door:
Arda, Damian, Zeynep, Vlinder en Olivia.

De tekst is geschreven door:
Zeynep en Vlinder.

En verder…..
Zijn de kleuters druk
bezig geweest met het
opruimen van de
herfstbladeren.
Hebben de groepen 5
en 6 donderdagmiddag
in het bos een bosspel
gedaan, georganiseerd
door 2 studenten van
Sport en Beweging.

Hebben we na de
herfstvakantie in groep
3 een spelletjes gedaan
om elkaar te vertellen
wat we in de vakantie
hebben gedaan.
Zijn we met groep 4
naar de brievenbus
gelopen om onze zelfgeschreven kaarten te
posten.
En hebben we bij AMV in groep 4 voor het eerst op de mondharmonica gespeeld.

Bij de peuters
Deze week zijn we elke dag lekker vroeg naar
buiten gegaan. De zon scheen.
We hebben blaadjes, takjes en eikeltjes gezocht
en deze mee naar binnen genomen.
De kinderen mochten kabouter Spillebeen zijn
als ze dat wilden! Op een echte paddenstoel
met een grote rode puntmuts!
Op woensdag en donderdag was er een andere
juf, juf Elizabeth. Beate was er wel maar werkte
even achter de schermen.
Op 11 november is het Sint Maarten.
We willen dan met de kinderen iets ondernemen,
zowel op 11 als op 12 november.
Kunnen jullie voor die dag een mooie lampion meenemen?

