
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       Weekmail obs Hagen 22 november 2019 

 

                                                                 Sint op Hagen 

     
 

 

 

De stal in de hal is klaar voor een bezoekje van het 

paard van Sinterklaas. 

De Ouderraad heeft de hal prachtig versierd! 

De kinderen verkleden zich als Sint en Piet, hebben 

alvast een feesthoed voor  5 december gemaakt, leren 

liedjes, luisteren naar verhaaltjes. Kortom we zijn hele-
maal klaar voor het Sinterklaasfeest!     

    Binnenkort….. 

 

• 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. 

• In de  week van 9 december is er in alle groepen kerstknutselen. 

• 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. 

 



 

     Zaterdag 16 november 2019 damtoernooi 

 

Hallo wij zijn Shaelynn van de pupillen en Jayra van de welpen.  

Wij waren zaterdag 16 november bij het damtoernooi dat werd ge-

organiseerd bij de sporthal de Bongerd.  

We moesten tegen 1 school genaamd: de Canadaschool. De Canada-

school was verdeeld over een paar groepen.  
We moesten 7 rondes dammen en daarna was de prijsuitreiking. Je 

kon punten scoren voor je team of voor jezelf 

maar het ging natuurlijk voor je team.  

Ik Shaelynn van de pupillen heb gewonnen met 

mijn team en ik werd tweede van de kinderen 

zelf.  

En ik Jayra van de welpen had niks gewonnen met 

mijn team maar wel tweede voor mijzelf.  

 

In de pupillen zaten: Louk, Endi, Djeno en ik, 

Shaelynn en in de welpen zaten: Jort,Umut,Roano 

en ik, Jayra. 

Het was superleuk en de pupillen mogen door 

naar Gelderland! 

 

Doei, Shaelynn en Jayra. 



 

    Handbal 

 

De meiden van groep 8 hebben aan de handbal schoolwedstrijd meegedaan. Woensdag 20 november 

hebben we gespeeld.  

We moesten er eerst even in komen, daarna hebben we 1 gewonnen 1 gelijk en helaas 3 verloren. 

We kwamen uiteindelijk niet op het podium terecht, maar we hebben erg ons best gedaan! 

 Iris, Myrthe, Luna, Sila, Lema, Zehra, Ela, Shenna, 

Amira en Vlinder hebben meegespeeld.  

 

geschreven door Iris&Myrthe 



    

    Boeken op reis 

 

In de Kinderboekenweek  was het thema dit jaar ‘Reis mee’. 

We hadden hierbij een leuke wedstrijd bedacht: Welk boek  reist 

het verst ? 

Elke groep kreeg een boek dat op reis mocht. Ken je iemand die 

ver op reis gaat voor het werk of voor vakantie? Geef het boek 

mee en leg het daar ergens neer zodat het wordt gevonden en mis-

schien nog verder mee kan reizen. De vinder mag een foto van het 

boek naar school opsturen.  

 

 

 

 
 

En na een aantal weken kijken we welk boek 

het verst  heeft gereisd. 

 

Vrijdag op het podium werd de uitslag bekend 

gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenn uit groep  8 had ervoor gezorgd dat het boek zo ver kwam en kreeg de prijs: een prachtig 

boek. 

Groep 5 Duiven, Nederland      25 km 

Groep 6 Rome, Italië  1214 km 

Groep 8 Denia , Spanje  1538 km 

Groep 4 Denia, Spanje  1538 km 

Groep 1-2 Dorine Lara, Turkije  2545 km 

Groep 1-2 Bertine/ Annemarie Seattle, Verenigde Staten  7928 km 

Groep 7 Rio de Janeiro, Brazilië  9626 km 

Groep 8 Brisbane, Australië 16160 km 



 

    Bij de peuters 

 

Het thema herfst hebben we afgesloten, want de Sint is weer in het 

land samen met zijn Pieten en Ozosnel! 

 

Dus er werden deze week weer volop liedjes gezongen over de 

stoomboot en over Piet met een lekke band! 

 

Ook heeft Charisse, die op woensdag en donderdag stage loopt bij 

ons, een hele mooie stoomboot gemaakt. 

De kinderen mochten zich verkleden als Sint en Piet en zo gingen zij 

uit varen in de stoomboot. 

 

 

Onze hulppieten hebben al hard 

gewerkt. Zo zijn er allerlei ca-

deautjes ingepakt! 

 

Deze week ook weer een nieuw gezicht, Emma komt stagelopen bij ons. Ze 

komt op woensdag en donderdag! 

Welkom! 

 

 

 5 december 

mogen  

ALLE  

peuters  

naar  

Klein Hagen 

komen  

i.v.m de  

Sinterklaas-

viering! 


