Weekmail obs Hagen 29 november 2019
Verrassingsbezoek
Wat een verrassing maandagochtend: vier Pieten brachten een kort bezoek aan onze school. Ze kwamen in de klassen even kijken, luisteren naar liedjes, samen met de kinderen een dansje doen. En natuurlijk heel veel belangrijke vragen van de kinderen beantwoorden.
En ze hebben beloofd dat Sinterklaas op 5 december tijd heeft om ook bij ons op school te komen
voor een bezoek.

Binnenkort…..
•

•

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.
Dinsdagochtend 10 december
Dinsdagmiddag 10 december
Donderdagochtend 12 december
Vrijdagmiddag 13 december

•
•

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

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.

Activiteitenprogramma door studenten.

Dinsdagochtend was er voor de groepen
1-2 en 3 en ook de peuters een activiteitenprogramma georganiseerd door 6 studenten van het Graafschap college van de
opleiding onderwijsassistent of gespecialiseerde pedagogisch medewerker. De kinderen hebben gedanst op sinterklaasmuziek, een pietenmuts geknutseld en spelletjes gespeeld.

Mmmm, wat rook het lekker in school afgelopen week!
In heel veel klassen zijn de kinderen druk bezig geweest om zelf pepernoten te bakken.

De spelletjespieten zijn geweest!
Vrijdagochtend, toen de kinderen op
school kwamen, merkten we het meteen. Er was ‘s nachts bezoek geweest
van Pieten. Er had er één geslapen in
het stro in de stal. En in alle klassen was
te zien dat er gespeeld was met spelletjes. Overal lag er nog van alles.
Maar het was wel leuk dat we eigenlijk
zo verder konden spelen. En de kinderen van groep 8 hebben in alle klassen geholpen met de spelletjes.
Die spelletjespieten hadden ook nog
wat lekkers achter gelaten: voor alle
kinderen een zakje pepernoten!

Schoolhandbaltoernooi jongens.
De handbal jongens hebben woensdag gehandbald.
Ze speelden tegen de scholen obs de Heut,
Octa, Gaanderwijs en het Timpaan.
Ze zijn 2e geworden van de pool met 2 gewonnen en 2 verloren. Ze hebben gewonnen van obs de Heut en het Timpaan en verloren van Octa en Gaanderwijs.
Ze hadden bijna allemaal gescoord.
De keepers waren Quentin en Djeno. Het waren goeie keepers. Djeno keepte de 1e 2 wedstrijden en
Quentin de laatste 2.
Lenn
en Tom.

Bij de peuters
Deze week zijn er 3 kinderen jarig geweest. Ze werden allemaal 4 jaar gaan dus naar school!
We hadden dus de hele week slinger hangen, wat een feest!
Ook een beetje verdrietig want we moesten ook afscheid nemen van ze!
Rose, Ela en Laila, heel veel plezier op school!
Ook hebben we veel liedjes gezongen, hebben we met groep 1 een spelestafette gedaan en hebben
we schoentjes geknutseld, pietenmutsen geknutseld en cadeautjes ingepakt!
Wij zijn helemaal klaar voor het grote feest.

Onze stagiaires willen zich tot slot graag even aan jullie voorstellen:
Hoi ouder(s)/verzorgers,
Bij deze zal ik mezelf in het kort voorstellen, zodat jullie een beetje een beeld van mij krijgen.
Ik ben Charisse Karssenberg, ik ben de nieuwe stagiair voor op de maandag en dinsdag. Ik zal de komende maanden meedraaien binnen deze gezellige groep! Mijn stageperiode eindigt eind juni 2020.
Momenteel ben ik 17 jaar oud, en volg ik de opleiding Pedagogisch Medewerker leerjaar 1, op het
Graafschap College. De reden dat ik voor deze opleiding heb gekozen is, omdat ik het ontzettend
leuk vind om te werken met kinderen. Verder houd ik ervan om de groei en ontwikkeling van een
kind te zien, en hoop daarin een steentje bij te kunnen dragen. De reden dat ik momenteel bij Spelenderwijs stageloop is, omdat ik nog een hoop te leren heb binnen de praktijk, en bij Spelenderwijs
krijg ik die mogelijkheid.
Ik hoop dat jullie zo een beetje een beeld van mij hebben! Tot snel.
Groetjes Charisse
Beste ouders,
Ik ben Emma Snelting, ik ben 16 jaar.
Ik woon in Doetinchem en zit op het Graafschap College.
Ik doe de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker en zit in mijn eerste jaar.
Ik kom tot aan het einde van het schooljaar elke week de woensdag en donderdag stage lopen.
Ik vind het super leuk om met kinderen te werken en vind deze stage dus ook super leuk.
Jullie zullen mij dus elke week zien.
Tot snel,
M.v.g. Emma

Mijn naam is Nadja Peters en ik woon in Gaanderen. Ik ben 16 jaar oud en ik doe de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker op het Graafschap College. Met kinderen werken vind ik iets heel
speciaals en ik wil ze graag iets bijbrengen. Ik wil mij graag uiteindelijk gaan specialiseren in speciaal onderwijs of jeugdzorg, maar ik hou alle opties open. In mijn vrije tijd schrijf ik verhalen, lees ik en luister
ik naar muziek. Ik hoop op deze stage veel te leren!
Groetjes Nadja.

Dansles in groep 3-4-5
Sport Service Doetinchem organiseert jaarlijks
het project ’Trainer voor
de klas’. Dit jaar is dat
dans. Drie keer komt er
een docent van een dansschool een les dansen
geven, tijdens de gymles.

