Keek op de week
28 oktober 2022

Keek op de week - week 44
Middenbouw – lampionnen
Voor het maken van lampionnen hebben we volgende week
schoongemaakte plastic flessen en plastic melkverpakkingen
nodig. Inleveren mag in Kraanvogel.

Wintertijd
In de nacht van zaterdag op zondag gaat de wintertijd weer in!
We zetten de klok een uur terug en kunnen dus een uurtje extra
uitrusten
Glasvezelschade
In de herfstvakantie is, niet voor de eerste keer, bij de werkzaamheden bij de Scheg onze
glasvezelkabel beschadigd. Het heeft lang geduurd voor deze weer goed is hersteld. Hierdoor hadden
we deze schoolweek geen internet en geen telefoonverbinding. Via de voicemail waren we goed
bereikbaar en ook de email konden we volgen.
Gelukkig is deze vrijdag de kabel gemaakt en zijn we weer in de lucht!
Gevonden voorwerpen schoolkamp
De komende week kun je op de onderste trede van de tribune de gevonden voorwerpen van het
schoolkamp vinden. Heb je zelf iets in je tas dat niet van jou is en weet je niet van wie wel? Laat dat
dan daar ook achter. Vergeet niet een kijkje te nemen, want einde van de volgende week gaat alles
weg.
Tekencontrole bovenbouw
Tijdens schoolkamp zijn een paar teken aangetroffen. We adviseren om je kind even goed te
controleren. Meer info: RIVM
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Kiekendief en Kraanvogel expressie
De stamgroepen Kiekendief en Kraanvogel hebben de afgelopen week een mixed media opdracht
gedaan tijdens de expressieles. Met deze mooie berkenbomen in het herfstbos als resultaat
Gebruikte materialen: schilderstape, pastelkrijt, verf en houtskool.

2

Maandag 31 oktober
Stamgroep
Kiekendief
Hele school

Onderwerp
Stamgroepleider
OKA

Inhoud
Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief
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 in de teamkamer

Dinsdag 1 november
Stamgroep
Kiekendief
Middenbouw

Onderwerp
Stamgroepleider
Kijkavond

Oeroeboeroe

Stamgroepleider

Inhoud
Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief
Vandaag is er een kijkavond tussen 16:30 en 17:30. U kunt
tussen deze tijd komen, dus u bent niet verplicht om er
om 16:30 te staan. Natuurlijk zou het wel leuk zijn als we
van ieder kind een ouder zien. Tijdens dit moment kunt u
het werk van uw kind bekijken. Uw kind kan dan vertellen
wat hij of zij allemaal gedaan heeft.
In de middag werkt Fernand met de kinderen van
Oeroeboeroe.

Woensdag 2 november
Stamgroep
Kiekendief
Groep 5

Onderwerp
Stamgroepleider
Tafeltoets

Inhoud
Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief
Vandaag heeft groep 5 de tafeltoets.

Donderdag 3 november
Stamgroep
Kiekendief
Bovenbouw

Onderwerp
Stamgroepleider
Kijkavond

Inhoud
Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief
Vandaag is er een kijkavond tussen 16:30 en 17:30. U kunt
tussen deze tijd komen, dus u bent niet verplicht om er
om 16:30 te staan. Natuurlijk zou het wel leuk zijn als we
van ieder kind een ouder zien. Tijdens dit moment kunt u
het werk van uw kind bekijken. Uw kind kan dan vertellen
wat hij of zij allemaal gedaan heeft.

Onderwerp
Stamgroepleider
Kijkochtend

Inhoud
Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief
Vandaag is er een kijkochtend van 8:30 tot 9:00 uur. U kan
dan met uw kind bekijken wat hij/zij allemaal gedaan
heeft in de groep.

Vrijdag 4 november
Stamgroep
Kiekendief
Onderbouw
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