Weekmail obs Hagen 8 november 2019
Peuters nemen de school over!
Woensdag was het heel stil op school. De leerkrachten
staakten, de kinderen waren vrij. Maar de peuters waren
gewoon op school. Ze hadden mooi de gelegenheid om
eens op onderzoek te gaan in al die andere lokalen.
Ze oefenden ook al met het opsteken van de vinger!

En de opvolger van meester Michel is ook
al bekend!!
Binnenkort…..
•
•
•
•
•
•
•
•

Donderdag 14 november, na schooltijd, is de startactiviteit van het tweede blok van Sportmix.
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 krijgt groep 7 een les Gezonde Leefstijl van een medewerker van de
GGD.
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.
Donderdag 5 december vieren we op school het Sinterklaasfeest. De kinderen zijn dan vrij
vanaf 12.00 uur.

Schoolzwemkampioenschappen
We zijn met de school derde geworden en we hebben eten en
drinken gekregen.
We moesten de schoolslag doen, op de rug zwemmen, rugkrol
doen en borstkrol en estafetten zwemmen.

Er deden 5 scholen mee en er was
één school waar maar drie personen mee deden.
En we zaten met Hogenkamp in
een kleedkamer en de jongens in
een kleedkamer er
naast.
Lotte en Linde.

En ook al was er een staking woensdag, het kon toch door gaan . Bedankt voor de geweldige hulp Roos en
Daniëlle en meester Michel!!!

Hagen bosloop
Vorige week vrijdag was weer de Hagen bosloop.
Het weer werkte niet echt mee. De bovenbouw
liep wel het rondje in het bos.
Maar de onderbouw koos ervoor om rondom
school zoveel mogelijk rondjes te rennen.
Winnaars van de bovenbouw:
Groep 6 : Jayra en Ahmad.
Groep 7: Louk en Liene
Groep 8: Myrthe en Tom.
In groep 3 hebben Charlotte en Merkeb het snelst
10 rondjes rond de school gerend.
In groep 4 waren dat Annabel en Davey.
In groep 5 liepen er 4 kinderen 14 rondjes: Olivier, Julian, Stan en Yafiet.
Super prestatie!!

Nieuws van Sportmix
We hebben het eerste blok van de Sportmix afgesloten met een sportinstuif. Op donderdag 24 oktober ontvingen we 108 kinderen om deel te nemen aan het zwemmen, handballen of skateboarden.
Blok 2 van de Sportmix, tot aan de kerstvakantie staat in het teken van turnen,
freerunning en circus. Om af te trappen hebben we een leuke challenge bedacht. Wie kan er het langst een bal of een ander voorwerp hooghouden?
We dagen de leerlingen van Hagen uit om alvast te oefenen. De challenge
vindt plaats op donderdag 14 november tijdens de sportmix van 14.00-15.15
uur.
Danny en Britt.

Bij de peuters
Deze week hebben we een kabouterdans
gedaan.
Ook hebben we heerlijk buiten gespeeld.
Omdat we nu eerder naar buiten gaan,
kunnen de kinderen hun energie kwijt en
kunnen we daarna binnen rustig andere
activiteiten doen!
Woensdag hebben de juffen gestaakt, dus
de school was leeg, alleen wij waren aanwezig!
Mooie gelegenheid om eens een kijkje te
nemen in de klassen.
De kindjes vonden dit erg spannend maar
heel erg leuk!

In de kring hebben we deze week veel gelezen uit het boekje
"AAAWOE!".
Door veel te oefenen en te herhalen gaat het luisteren steeds beter!
Volgende week maandag
is het st. Maarten.
We willen daarom op
maandag en dinsdag langs
een aantal klassen wandelen met de kinderen.
Kunnen jullie voor de dagen dat jullie kindje aanwezig is een lampion meenemen?
Wij hebben waxinelichtjes
op batterij. Je mag creatief
zijn!

