Weekmail obs Hagen 9 oktober 2020
Studiedag 16 oktober
Vrijdag 16 oktober zijn alle kinderen vrij. Dan is er een studiedag voor het team.
Het ochtendgedeelte wordt gegeven door Ruth Schippers, de orthopedagoog die ook verbonden is aan
onze school. Zij frist onze kennis op van Executieve functies. Executieve functies zijn manieren waarop
je je eigen gedrag stuurt. Denk aan iets plannen, je aandacht ergens bij houden, je impulsen onder controle houden en op tijd komen.
Het middaggedeelte wordt verzorgd door de Gruitpoort. Zij gaan verder met het verbeteren van de
vaardigheden van onze leerkrachten in het geven van de creatieve vakken.
Sportmap obs Hagen

Een paar weken geleden beloofden we u de Sportmap van Sport Service voor onze school te mailen.
Dit bestand was echter zo groot dat het niet gelukt is. Inmiddels is deze Sportmap op onze website
geplaatst, zodat u deze alsnog kunt kezen.
Ga naar www.obshagen.nl . Kies voor Informatie en daaronder vindt u de Sportmap.

Groep 8 is deze week voor de eerste keer naar het
Technieklokaal geweest.

Binnenkort






Dinsdag 13 oktober gaat groep 8 weer naar het Technieklokaal.
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.

Het is nog steeds Kinderboekenweek.
In alle groepen wordt lekker veel gelezen. We gaan ‘Terug in de tijd’ lezen. Hoe meer bladzijden de
kinderen in de klas samen lezen hoe verder ze terug gaan in de tijd. Welke groep is volgende week
het verst terug in de tijd gekomen? Op een tijdbalk in de hal wordt bijgehouden waar in de tijd elke
groep op dit moment zit.

Meester Michel heeft deze week voorgelezen
voor de kleuters.
De kinderen uit groep 8 hebben weer voorgelezen bij de kleuters.

En de voorleeskampioenen mochten in de hal op het podium voorlezen voor de hele school. Op
maandag waren dat uit groep 7 Luana en uit groep 6 Eli.

En op vrijdag waren
uit groep 3
Ciarah en Tala aan de
beurt
en uit groep 4
Angelina.

Komende week zijn de kleuters
aan de beurt.
En zal er ook nog worden
voorgelezen door groep 8 aan
de kleuters en ook aan de peuters van juf Beate.

Donderdag is de laatste dag van
de Kinderboekenweek op
school en mogen de kinderen
verkleed op school komen als
iets of iemand van vroeger.

Bij de peuters
Deze week zijn we verder gegaan met ons thema.
Nu hebben we samen met de kinderen een boek gelezen: Plets plets plats. Het ging over Semi die net als onze kinderen met een emmer door het ‘’bos’’ ging lopen
om blaadjes, kastanjes, dennenappels, beukennootjes en
takjes te verzamelen. Hiermee ging hij dan knutselen in
huis en kunst maken. Terwijl Semi door het bos liep
werd hij gezien door de eekhoorn, muis en vogel. Zij
volgden hem en zagen hoe zijn huis eruit zag. Zij gingen
vervolgens het bos weer in en gingen Semi nadoen en
ze versierden ook het hele bos.
Nu is het misschien leuk om dit ook te gaan doen
met je zoon of dochter. Lekker naar het bos, wat
verzamelen en daarna samen wat leuks maken en
mee nemen naar de peuterspeelgroep.
In

één van onze nieuwe ingerichte hoeken staan zelfgemaakte paddenstoelen. Natuurlijk hoort hier een leuk
liedje bij en hebben we dit liedje in de kring geoefend.
Het liedje heet: `op een grote paddenstoel`.

Afgelopen woensdag is
de schoolfotograaf langs
geweest. Toen gingen
alle kinderen op de foto. De kinderen moesten op de beurt wachten op een bankje in de
gang. En daar gingen we
leuke liedjes zingen.
Ook zijn we even naar
buiten geweest voor
een groepsfoto.
Fijn weekend en tot
volgende week.

