Weekmail obs Hagen 13 december 2019
Kerstknutselen in alle groepen

In alle groepen werd er deze week heel
hard gewerkt voor Kerst. Er werden prachtige versieringen gemaakt voor in de boom
en voor in huis. Wat fijn dat er zoveel hulp
van ouders, opa’s en oma’s was. Die willen
we dan ook heel hartelijk bedanken hiervoor!

Binnenkort…..
•

•
•

Tussen maandag 16 en donderdag 19 december moeten alle kinderen een bord, beker en
bestek meenemen naar school voor het kerstbuffet.
Donderdag 19 december is er kerstfeest op school.. De kinderen zijn dan vrij om 12.00 uur
en moeten weer op school zijn van 17.30-19.00 uur.
Vrijdag 20 december hebben de kinderen vrij om 12.00 uur. Dan begint voor iedereen de
kerstvakantie.

Kerst op Hagen
Donderdag 19 december vieren we het Kerstfeest op school.
Nog even de laatste praktische zaken op een rijtje.
•
•

•

•
•
•

•

Heeft u op de deur van het lokaal al een gerechtje ingevuld dat u wilt regelen voor het kerstbuffet aanstaande donderdag?
Tussen 16 en 19 december moeten de kinderen een bord, vork,
mes, lepel en drinkbeker, voorzien van naam, in een stevige
plastic zak meenemen voor het
kerstbuffet .
Op donderdag 19 december zijn
alle kinderen om 12.00 uur vrij.
Vanaf 17.15 kunt u binnen het
eten inleveren.
Om 17.30 uur gaan we eten, ouders gaan dan weer naar huis.
Om 18.45 staat de Ouderraad
buiten klaar met een lekker
drankje voor de wachtende ouders.
Om 19.00 uur is het Kerstfeest
afgelopen. De kinderen uit de
groepen 1 t/m 4 kunnen binnen
worden opgehaald. De andere
groepen komen zelf naar buiten.

De Hagen bosloop van november

Vrijdag 29 november, de laatste vrijdag van de maand, was er weer de Hagen bosloop. Dit keer weer
voor iedereen in het bos.
Bij de onderbouw waren de winnaars:
Uit groep 3:
Hala en Merkeb.
Uit groep 4:
Annabel en Ryan.
Uit groep 5:
Feroza en Yafiet.

De kampioenen uit de bovenbouw waren:
Groep 6: Jayra en Ahmad
Groep 7: Liene en Louk.
Groep 8: Myrthe en Lenn.
In december zal er geen bosloop plaatsvinden. In het nieuwe jaar starten we weer op de laatste vrijdag
in januari.

Schaatsen voor groep 3 en 4.
We gingen naar de schaatsbaan met de auto. Daarna
gingen we de schoenen uit trekken en toen gingen we
de schaatsen aantrekken. Maar we moesten de schaatsmaat kiezen.
Toen gingen we heen en weer schaatsen. We moesten
een maatje vinden. Alessa duwde Quincy naar de overkant en Quincy duwde Alessa naar de overkant.
Jay viel bijna maar de meester hielp hem.
Toen gingen we ijshockeyen. We moesten met een
stok een minihoepel in de goal duwen.

En daarna gingen we ruilen. Toen gingen we wedstrijdje doen. En Quincy en Annabel waren de snelsten van de klas.
Toen mocht je vrij schaatsen. Jay ging met Luca
schaatsen.
Bijna alle kinderen vielen. Maar omdat Jay 2 ijzertjes
had viel hij geen één keer.
Toen gingen we nog een foto maken.
Quincy en Jay. Groep 4.

Schooldammen.
Na de kerstvakantie beginnen we weer met de Hagen-dam-competitie.
In januari starten we met het toernooi voor de
groepen 3, 4 en 5. Alle kinderen die het leuk vinden, mogen meedoen.
Volgende week kunnen de kinderen zich hiervoor
opgeven op een lijstje bij de deur van de klas.
De wedstrijden worden in principe gespeeld op
woensdag- en vrijdagmiddag onder schooltijd.
De kinderen komen eerst in de startpoule, kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 zitten bij elkaar in
een groep. Na de eerste ronde worden de groepen
opnieuw ingedeeld, de winnaars van de poules bij elkaar, de nummers 2 bij elkaar, enz.
Na de tweede ronde is er nog één finalewedstrijd per
klas voor iedereen. De winnaar van deze finalewedstrijd
is de kampioen van de klas. Eind februari is deze competitie klaar.
Dus als je mee wilt doen kun je alvast goed oefenen in
de kerstvakantie. De kinderen die zich opgeven krijgen
de regels van het damspel mee naar huis. Op de computer kun je ook online dammen oefenen, bv bij
www.spelletjes.nl.
Daarna, in maart, beginnen we met de wedstrijden voor de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8.

Vrijdagmiddag heeft
de bovenbouw nog
geknutseld voor kerst.

‹‹
Sommige ouders al
voor het elfde jaar…...

Bij de peuters
Deze week stond al weer volop in het teken van kerstmis.
We hebben mooie theelichtjes geknutseld
en we hebben gezongen.
De kerstboom is versierd, bovenin hebben
we een mooie rode piek.
Er zitten ook kerstballen in en slingers die
we deze week zelf hebben geknutseld.
We hebben ook gespeeld in de bouwhoek
en in de keuken.
Deze week mochten we voor het eerst onze
pantoffels meenemen!
We hebben heel veel zin in het kerstontbijt volgende week donderdag!

Marlène mocht deze week nog trakteren. Ze heeft
een babyzusje gekregen, Mila! Gefeliciteerd !!

