Weekmail obs Hagen 16 oktober 2020

Afsluiting Kinderboekenweek
Donderdag was de laatste dag van de Kinderboekenweek bij ons op school. De kinderen mochten deze
dag verkleed op school komen als iets of iemand van vroeger.
In groep 3 waren er heel veel kinderen verkleed.

Binnenkort








Van maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober is iedereen vrij, dan is het herfstvakantie.
Dinsdag 27 oktober en dinsdag 3 november gaat groep 8 weer naar het Technieklokaal.
Woensdag 28 oktober gaat groep 7 voor de derde keer naar het Technieklokaal.
Woensdag 28 oktober is de fietsverlichtingsactie. De kinderen uit de groepen 3 tot en met 8
mogen dan met de fiets op school komen.
Maandag 16 november is er een studiedag voor personeel en zijn alle kinderen vrij.
Woensdag 18 november is het schoolhandbaltoernooi voor meisjes.
Woensdag 25 november is het schoolhandbaltoernooi voor jongens.

Op woensdag mochten er in de hal op het podium nog kleuters voorlezen. De klas van juf Bertine
had een stop-motion filmpje gemaakt en Djuna en Noah mochten dit op het podium presenteren.

Uit de klas van juf Dorine kwamen Christina, Jens en Elisa hun zelfgemaakte boekje voorlezen.

Onze ouderraad had een prachtige tijdmachine gemaakt en daar mochten de kinderen doorheen.

En de ouderraad had ook
gezorgd voor een lekkere
knapzak met traktatie
voor ieder kind!!

Fietsverlichtingsactie
Na de herfstvakantie, op woensdag 28 oktober, is er een fietsverlichtingsactie voor de kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van onze school.
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met een veilige en goed verlichte fiets naar school gaan. Zeker nu de dagen korter worden.
Viviane Follows, moeder van Louk uit groep 8, controleert samen met
enkele goed geïnstrueerde leerlingen uit groep 8 de verlichting van de
fietsen van de kinderen.
Op 28 oktober mogen dus alle kinderen van groep 3 tot en met groep 8
met hun fiets op school komen!!!!! En ze moeten de fiets dan niet op
slot zetten.
Misschien kunt u samen met uw kind in de vakantie alvast eens zelf de
fiets nakijken. Waaraan moet een goede fietsverlichting voldoen?

Wat is verplicht ?
Lampen: Vóór een witte lamp, achter een rode. De lampen
moeten aan de fiets zitten, of aan kleding, tas of rugzak. Ze moeten
goed zichtbaar zijn en recht vooruit en achteruit schijnen. De
lampjes moeten continu branden en mogen niet knipperen.
Reflectoren: Achterop de fiets moet een rode reflector onder
het zadel of aan het spatbord bevestigd zijn. Ook de pedalen moeten aan de voor- en achterkant gele reflectoren hebben. Op de
wielen moet witte of gele reflectie over de hele velg of band zitten.

Bij de peuters
Ook deze week hebben we weer gewerkt met het thema
herfst.

In de herfsthoek hebben we het liedje van kabouter Spillebeen gezongen. In de kring hebben we muziek gemaakt en herfstliedjes gezongen.

Met een prikpen mochten we de stippen van
een paddenstoel uitprikken en daarna een paddenstoel plakken. Sommige kinderen hebben
zelf een tekening van een paddenstoel gemaakt.
2 leerlingen uit groep 8 hebben voor ons voorgelezen.
Volgende week is het herfstvakantie. Maandag
26 oktober zijn we er weer.
We wensen jullie een fijne herfstvakantie.
Beate, Jarno en Jet

