Weekmail obs Hagen 2 oktober 2020
Kinderboekenweek 2020

Afgelopen woensdag werd de Kinderboekenweek op
Hagen geopend met een toneelstukje van de leerkrachten voor alle kinderen. Meester Michel was een
grote steen uit de Oertijd, die de hele geschiedenis aan zich voorbij zag trekken, de jagers en verzamelaars, de boeren, de ridders en de mensen uit deze tijd.
Als cadeautje in de Kinderboekenweek heeft iedere klas weer een mooi nieuw boek gekregen. Dan kan
de juf weer lekker voorlezen of de kinderen kunnen het zelf lezen.
De laatste dag voor de Herfstvakantie, donderdag 15 oktober, vieren we het eind van de Kinderboekenweek en mogen alle kinderen verkleed op school komen als iemand uit de geschiedenis: een dino of
een ridder of bedenk zelf iets moois!!
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In de week van 5 oktober en 12 oktober staan de oudergesprekken gepland.
Maandag 5 oktober om half 9 is er een inloopspreekuur van de jeugdverpleegkundige.
Dinsdag 6 oktober gaat groep 8 voor de eerste keer naar het Technieklokaal.
Woensdag 7 oktober komt de schoolfotograaf om groeps– en portretfoto’s van de kinderen
te maken.
Woensdag 14 oktober gaat groep 7 voor de eerste keer naar het Technieklokaal.
Donderdag 15 oktober is de laatste dag van de Kinderboekenweek. De kinderen mogen dan
verkleed als iemand van vroeger naar school komen.
Vrijdag 16 oktober zijn alle kinderen vrij. Dan staat er een studiedag van het personeel gepland.
Van maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober is iedereen vrij, dan is het herfstvakantie.

In de Kinderboekenweek wordt er extra veel
voorgelezen.
Ook het Vriendjeslezen is weer gestart. Kinderen uit groep 8 lezen voor bij de kleuters. En
volgende week ook bij de peuters

En de eerste voorleeskampioenen van de klas
mochten vandaag al op het podium voorlezen
voor alle kinderen.
Uit groep 5 was dat Bradley en uit groep 8 Robin.

Oudergesprekken
U heeft deze week via Parro een bericht ontvangen dat vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen de oudergesprekken online plaats vinden via Microsoft Teams. Als het goed is hebben alle ouders
zich inmiddels ingeschreven.
U krijgt dit weekend een mail hoe het inloggen via Teams precies gaat.
Schoolfotograaf
Aanstaande woensdag, 7 oktober, komt de schoolfotograaf om portretfoto’s van de kinderen te maken,. En hij maakt ook groepsfoto’s.
Ook de peuters worden deze dag op de foto gezet.
Vanwege de Corona perikelen maakt hij nu geen foto’s van broers en zussen. Misschien dat hij dit
later dit schooljaar nog een keer komt doen.

Ook in de taalklas bij juf Yvonne en in groep 3 werken
we in deze periode over dino’s.
En de moeders van de Ouderraad hebben een
prachtige tijdmachine voor in de hal gemaakt!!

Bij de peuters
We zijn begonnen met het
nieuwe thema Herfst.
Samen met de kinderen
hebben we een rondje om
de school gelopen en gezocht wat er allemaal uit
de bomen is gevallen.

Zo hebben we bladeren, takken, eikels, beukennootjes en eikeldopjes gevonden op het plein. Helaas
konden we geen kastanjes vinden. Misschien leuk voor de ouders om samen met je zoon of dochter,
naar het bos te gaan en te kijken of je daar nog leuke dennenappels en kastanjes kunt vinden. Leuk als
versiering thuis en als activiteit samen met je kind.
Samen met de kinderen hebben we ook de 2 speelhoeken
anders ingericht. De zandtafel hebben we vol gestopt met
allemaal mais. Op de mais hebben we alle spullen neergelegd die we buiten hebben gevonden. Heel veel bladeren
met verschillende kleuren, eikels heel veel eikels met een
paar dopjes en nog veel meer. Bij Lorin in het bakje zat
zelfs een slak verstopt.
Aankomende woensdag zal de schoolfotograaf langskomen.
Denken alle ouders eraan om je zoon/dochter leuk aan te
kleden voor de foto?

