Keek op de week
30 september 2022

Keek op de week - week 40

Onderbouw poppentheater
We hebben helaas nog niet genoeg
ouders om vrijdag 7 oktober met de
onderbouw naar de voorstelling
Reismuis te kunnen gaan in het
poppentheater. We vertrekken rond
9.15 uur, om 9.45 uur start de
voorstelling en deze zal ongeveer 45
minuten duren. We hopen dat de
intekenlijsten bij de deuren van de
stamgroepen zich snel vullen!
Toegankelijkheid
Vanaf dinsdag is het pad langs de Roland Holstlaan afgesloten. We verzoeken jullie allen
vriendelijk doch dringend, en ook zeker de kinderen, om geen gebruik te maken van de
modderpaden. Zo houden we de school een beetje school netjes. Het goede nieuws is dat
we vanaf dinsdag over de nieuwe bestrating langs de Scheg kunnen, dus dan is de school
weer bereikbaar via dat pad.
Tafeltoets
Elke eerste woensdag van de maand heeft groep 5 een tafeltoets aangezien deze eerste
woensdag nu een studiedag is, hebben de kinderen extra lang de tijd om goed te oefenen.
De eerstvolgende tafeltoets is op woensdag 2 november.

Maandag 3 oktober
Stamgroep
Kiekendief
Konartel

Onderwerp
Stamgroepleider
Gym

Hele school

OKA

Inhoud
Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief
We starten zoals elke maandag in de Scheg met gym. We
verzamelen om 8:25 uur bij de ingang van de Scheg, zodat
we op tijd kunnen starten met gym.
Vandaag is Anne, de ouder- en kindadviseur, aanwezig
van 14:30 tot 16:00. Wil je haar spreken maak dan een
afspraak via 06 30778552, a.van.dijk@mee-az.nl of loop
even langs

Dinsdag 4 oktober
Stamgroep
Kiekendief
Hele school

Onderwerp
Stamgroepleider
Themaopening

Inhoud
Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief
Om 8:30 uur start de kinderboekenweek opening met als
thema “Gi-Ga-Groen". Ouders/verzorgers zijn natuurlijk
welkom om te komen kijken. We verzoeken jullie om
plaats te nemen aan de zijkant van de aula en boven op
de gang. De trappen dienen vrij te blijven ivm
brandveiligheid.

Woensdag 5 oktober
Stamgroep
Hele school

Onderwerp
Studiedag

Inhoud
De kinderen zijn vandaag vrij

Donderdag 6 oktober
Stamgroep
Kiekendief
Krullevaar

Onderwerp
Stamgroepleider
Stamgroepleider

Inhoud
Vandaag werkt Fernand met de kinderen van Kiekendief
Van 8.30 tot 9.30 staat Rosa even voor de groep

Onderwerp
Stamgroepleider
Reismuis

Inhoud
Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief
Als we genoeg ouders hebben, gaan de
onderbouwgroepen vandaag naar de voorstelling
Reismuis in het poppentheater.

Vrijdag 7 oktober
Stamgroep
Kiekendief
Onderbouw

Sportinstuif in de Scheg

