Keek op de week
19 november 2021

Keek op de week - week 47
Informatie
• Sint is weer in het land en daarmee is voor de bovenbouwleerlingen een tijd van knutselen
en dichten aangebroken. In de stamgroepen een lootje getrokken. Ieder kind maakt een
mooie surprise voor één ander kind uit de stamgroep. We letten hierbij op dat het geen
kliederboel wordt. We spreken af dat we in de surprise een cadeautje ter waarde van €4,00
verstoppen. Bij een surprise hoort natuurlijk ook een gedicht. Vanaf dinsdagmiddag 30
november mogen de surprises in de stamgroep worden gezet. Natuurlijk kan het ook bij de
start van de dag op 1 december. Wil je erop toezien dat je zoon of dochter aan de slag gaat
zodat op 1 december iedereen vol spanning kan uitkijken naar zijn of haar surprise. Veel
rijm en knutselplezier!
• Gezocht:
Wij zijn op zoek voor de kerstmusical naar beenwarmers, boa's (van veren) en een aantal
witte shirts maat L of XL. De spullen zullen we gebruiken voor het maken van kostuums en
zul je niet meer terug krijgen. De spullen kunnen worden ingeleverd bij Chantal
(Paradijsvogel).
Alvast bedankt namens de kerstmusical hulpouders.
• Vanuit de gemeente:
Vanaf 22 november staat er gedurende 3 weken een testbus van de GGD op het
Zijdelwaardplein.
Maandag 22 november
Stamgroep

Onderwerp

Inhoud

Dinsdag 23 november
Stamgroep

Onderwerp

Inhoud

Woensdag 24 november
Stamgroep
Konartel
Maraboe

Onderwerp
gym
Stamgroepleider

Inhoud
De bus vertrekt om 08:15 vanaf de parkeerplaats.
Vandaag staat Angela Spanbroek voor de groep. Angela is
een goede bekende van ons, vorig jaar stond zij om de
week op woensdag voor Konartel en viel zij weleens in bij
ziekte.

Donderdag 25 november
Stamgroep
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Onderwerp

Inhoud

Vrijdag 26 november
Stamgroep

Onderwerp

Inhoud

Verloren/gevonden
• Isora uit Knijsterbek is haar Penny Skateboard kwijt geraakt. Het is een
blauw bord met rode wielen. Wie weet waar het is? Ze wil het heel
graag terug.

Nieuws van de bibliotheek
De bieb heeft een superleuke quiz waarmee je
ontdekt welke boeken jouw kind leuk vindt! Om
samen met je kind te spelen.
Én een game waarmee kinderen op een speelse
manier leren digitale boeven te slim af te zijn.
Hier kun je er alles over lezen
Veel leesplezier en hartelijke groet,
Connie (leesconsulent op school)
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