Weekmail obs Hagen 27 november 2020
Het SinterHagenjournaal

Het was spannend deze week. Vorige week had meester
Michel in het journaal verteld dat Sint dit jaar echt niet op
onze school mocht komen. De ouders mogen niet binnen
komen, dan Sint ook niet!
Maar dat vonden de kinderen een heel slecht idee. Ze bedachten allerlei
plannetjes waarbij Sint wel binnen kon komen, bv. meester Michel naar
buiten lokken en dan Sint snel naar binnen laten komen.
Misschien mag het nu toch wel, maar dan moet Sint een speciaal sinterklaaspak aan dat hij niet op andere scholen gebruikt. Dus meester Michel
heeft online een heel nieuw pak gekocht.
Dat pak moest donderdag nog wel even worden gedesinfecteerd.
Maar wat een schrik vrijdagochtend!. Het pak was helemaal gekrompen!!
Juf Dorine vond op internet een middeltje om gekrompen kleding weer
groter te maken. En dat gaan we nu snel uitproberen!!
U kunt het SinterHagenjournaal zelf ook bekijken op schoolstart.online.
Binnenkort...
•
•
•
•
•
•

•

Maandag 30 november is er Pietengym voor de groepen 3 en 4, Zij mogen dan als Piet verkleed naar school komen. (MAG!!! Moet niet!)
Donderdag 3 december is er Pietengym voor de groepen 1-2. Ook zij mogen dan verkleed als
Piet naar school komen.
Vrijdag 4 december vieren we op school het Sinterklaasfeest. De kinderen zijn dan om 12 uur
vrij.
In de week van 7 december is er voor alle groepen het Kerstknutselen. Dit jaar helaas zonder ouders. Bij de kleuters krijgen we hulp van van de kinderen uit groep 8.
Maandag 14 december organiseert Sport Service onder schooltijd voor alle groepen een clinic
skeeleren.
Donderdag 17 december vieren we Kerst op school. We gaan deze dag op de gewone tijd
naar school en zijn ook om 14.00 weer vrij. De kinderen mogen met hun mooiste kleren aan
naar school komen. Tussen de middag is er voor de kinderen een feestelijke lunch. Dit jaar is er
geen avondprogramma. Meer informatie hoort u volgende week.
Vrijdag 18 december is de school om 12.00 uit en begint de Kerstvakantie.

Donderdag mocht de schoen worden gezet in alle
klassen. Bij de kleuters hadden ze zelf schoentjes geknutseld. In andere groepen hebben de kinderen oude
schoenen opgepimpt. Het zag er prachtig uit!!
Vrijdagochtend waren de schoentjes gevuld met heerlijk snoepgoed. In alle klassen hebben we een half uur
spelletjes gedaan en daarbij lekker de pepernoten opgegeten. De kinderen uit groep 8 hebben spelletjes
gespeeld met de kleuters!!

ICT en Kleuters
Langzamerhand komt er steeds meer technologie in de groepen, zo ook bij de kleuters.
We hebben nieuwe Ipads en een extra All in One Touche 21
inch. scherm gekregen. Een prachtige aanvulling
op onze bestaande leermaterialen en spelactiviteiten. Om dit verantwoord in te zetten, vinden
wij het belangrijk dat dit goed gebeurt met educatieve apps! Deze worden door ons zorgvuldig
uitgezocht en bekeken.
Op Parro App plaatsen we nu ook met regelmaat foto’s van onze nieuwe gadgets en we zien
dat de kinderen het fantastisch vinden, dat maakt ons weer nieuwsgierig naar nieuwe Apps.
Mocht u nog vragen hierover hebben, horen we dit graag.
Werkgroep ICT obs Hagen

Kinderraad Doetinchem
Doetinchem heeft sinds kort een kinderraad ik
mag daaraan meedoen.

Wat doet de Kinderraad?
De Kinderraad praat over onderwerpen die
voor kinderen belangrijk zijn.
•
De Kinderraad kan adviezen geven aan de
gemeenteraad.
•
De Kinderraad kan ook voorstellen doen
aan de gemeenteraad over onderwerpen
die kinderen belangrijk vinden.
Deze voorstellen komen op de agenda van de
gemeenteraad.
Van elke basisschool uit Doetinchem mag 1 kind als vertegenwoordiger in de Kinderraad zitten.
De Kinderraad komt een paar keer per schooljaar bij elkaar.
20 november was er een installatie waarbij alle kinderen die meedoen
aan de kinderraad van Doetinchem aanwezig waren. Het was live te
zien op de website van de gemeente. Het was best leuk maar ook
weer spannend als je gezicht voor HEEL Doetinchem te zien is! Als
jullie ideeën hebben wat ik daar zou moeten presenteren of wat jullie
belangrijk vinden, kom gerust naar me toe (wel voor 9 december
A.U.B)!
Shaelynn, groep 8

Hagen bosloop november
Op de laatste vrijdag van de maand vond vandaag weer de Hagen bosloop plaats. De onderbouw
heeft in het crossbosje 5 minuten heel fanatiek gerend.
De bovenbouw liep
weer het Zandbultrondje.
De winnaars deze
maand:
Groep 6:
Feroza en Yafiet.
Groep 7:
Ahmad en Jayra.
Groep 8:
Louk en Liene.

Pietengym
Op maandag 30 november en donderdag 3 december zal juf Marloes in de ochtenden Pietengym op Hagen organiseren. De kinderen uit groep 1 t/m 4 kunnen op deze dagen zelfs een heus
Pietendiploma verdienen. De kinderen mogen op deze dagen
verkleed als pietje deelnemen aan de gymlessen. Denk wel aan de
gymschoenen!
Schoolschaatsen wordt school skeeleren
Helaas gaat dit jaar het schoolschaatsen op de BAX IJsbaan op
het Simonsplein in Doetinchem niet door. Op 14 december worden de kinderen alsnog in beweging gezet door een mooi alternatief georganiseerd door een groep studenten in samenwerking
met Juf Marloes. Groep 1 en 2 gaan verschillende winterspelen
doen en groep 3 tot en met 8 gaan skeeleren. Daarnaast worden
er leuke site events opgezet om de kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen.
Praktische informatie met betrekking tot het evenement

De schooltijden blijven ongewijzigd.
Wij raden het aan om uw kind kleren aan te doen waar hij/zij
goed in kan bewegen.
•
Mocht uw kind over skeelers beschikken (groep 3 t/m8) wordt
het op prijs gesteld om deze mee te nemen naar school, uiteraard
voorzien van naam.
•
Mocht uw kind ook beschikken over beschermers, wordt het op
prijs gesteld om deze ook mee te nemen.
•
Voor kinderen zonder eigen skeelers worden er via de schaatsvereniging skeelers geregeld.
•
•

Pepernoten bakken
Vorige week hadden de kinderen van de groepen 5 en 6 al pepernoten gebakken. Deze week mochten de kinderen uit de andere klassen lekker bakken en smullen!!

Bij de peuters
Deze week hebben we weer heerlijk met elkaar gespeeld. De themahoek is nu een echte pakjeskamer
geworden, waar de kinderen zelf cadeautjes in kunnen
pakken met plakband. Ook kunnen ze hier verkleed
gaan als piet of sinterklaas.

Verder hebben we er een extra hoek bij gemaakt. De
watertafel is nu een rivier geworden, waar de boot van
sinterklaas in vaart. We hebben blauwe rijst als water.
Heerlijk om mee te spelen.

Woensdag en donderdag hebben we samen met de kinderen de schoen gezet voor sinterklaas. We
hebben hierbij sinterklaas kapoentje gezongen, in de hoop dat de luisterpiet ons zou horen. In de
schoen hebben we een tekening voor sinterklaas gedaan, maar ook een wortel voor het paard OzoSnel.
Naast veel spelen hebben we ook aan tafel pepernoten gemaakt van klei. Alle kinderen waren er druk
mee en wat hadden we er veel gemaakt. Na een aantal minuten gingen de kinderen ook andere dingen
maken. We hebben er heel leuk mee gespeeld.

