Minstreel

Dinsdag 23 november 2021

Week 47

Agenda
Datum

Activiteit

25 november

MR- vergadering

29 november

1e Advent

3 december

Sinterklaasviering

6 december

2e Advent

7 december

Klassenouderoverleg

13 december

3e Advent

Opmerking

Vrij om12:50u

Van de sport

Schoolzwemmen
Aanstaande donderdag hebben klas 3/4 en 5/6 weer
schoolzwemmen. Denken we aan de zwemspullen!

Gym
Willen we aan de juiste gymspullen denken; broekje, shirtje en gymschoenen! Vooral de gymschoenen
worden nog wel eens vergeten. Die zijn juist zo belangrijk! Stukje hygiëne en veiligheid.
Bedankt!
Groetjes, juf Daisy

Van de kleuters
Deze week spelen we het
pietenverstopspelletje: “lieve Piet,
wiedewiedewiet, ik hoor je wel maar
ik zie je niet…”.
Ook komen (kleuter-)Sint en z’n
pieten al bij ons op visite en natuurlijk
mag Sint dan in de stoel van juf om
uit het grote boek voor te lezen.
We spelen ‘pepernotenbingo’ op de
lange dag (en juf moet de winnaar
‘betalen met 1 pepernoot’) en
maken ons sinterklaasschilderij af.

Ieder kind maakt een eigen muts
voor 3 december. En natuurlijk mag
deze na het feest mee naar huis.

En we blijven zingen, want wie weet
mogen we dan op school wel onze
schoen zetten!

Juf Sterre, juf Marly en juf Ellen

Van klas 1-2
Klas 1
Klas 1 leert deze week de a van zak (de zak van
sinterklaas...), de u en de j van jojo.
Het is erg gezellig in de klas. We knutselen van de
Sint en zingen natuurlijk de sinterklaasliedjes.
We maken veel sommen met klas 1. En wat zijn ze
daar goed in! Er liggen 5 pakjes, piet legt er nog 3
pakjes bij. Hoeveel pakjes liggen er nu?
Klas 2
Klas 2 heeft geleerd wat een langermaakwoord is;
paard, je hoort de t, maar je schrijft de d, omdat
het twee paarden zijn. Hier gaan we veel mee
oefenen de aankomende tijd!

Juf Ilse, juf Els en juf Kim

Van klas 3-4
Geen mededelingen.
Meester Peter en juf Dorine

Van klas 5-6
Geen mededelingen.
Meester John

