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Belangrijke data:
dinsdag 15 oktober
maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober
maandag 28 oktober
maandag 28 oktober
woensdag 30 oktober

voorlichting politie
herfstvakantie
studiedag
leerlingen vrij
gastles over voeding

groep 5, 6 en 7
groep 1 t/m 7
team
groep 1 t/m 7
groep 5, 6 en 7

Nieuws uit het team
Leren buiten de klas
Woensdag 16 oktober brengen we een bezoek aan het hunebedmuseum te
Borger. We gaan er onder schooltijd naar toe. Neem voor de kleine pauze eten
en drinken mee. Doe ook goede schoenen aan want we gaan een wandeling
maken. We zijn om 12.30 uur weer terug. In het Hunebedcentrum beleef je de
tijd van de hunebedbouwers. Je leert hoe deze stenen in het Hondsruggebied
terecht zijn gekomen. De ijstijden, de mammoet, de eerste bewoners, je ziet het
allemaal voorbij komen. Om de prehistorie echt te ervaren, bezoek je het
Oertijdpark. Beleef hier in de buitenlucht de vroegste mens, ontdek grafheuvels
en veenwegen voordat je het prehistorische dorp in wandelt. We zullen het
woensdag allemaal beleven.

Parro
We willen binnenkort gaan werken met Parro. Met de Parro app kunnen we gemakkelijk
met de ouders communiceren. Zo kunnen we foto’s met u delen en u uitnodigen via de
app voor een tienminuten gesprek. Binnenkort hoort u er meer over.

Margedag
De maandag na de herfstvakantie hebben de leerlingen nog een dag vrij. De leerkrachten gaan op die dag
allerlei zaken bespreken.

De klussenmorgen
Op zaterdag 19 oktober organiseert de schoolkring een klussenmorgen. We
beginnen om 9.00 uur. We nodigen u uit om op deze morgen een paar uurtjes te
komen klussen. Ook vrijwilligers van dorpsbelangen zullen die morgen aanwezig
zijn.
Voor de harde werkers is er koffie en koek.

Groepsbezetting na de herfstvakantie
Juf Elleke is weer gestart. Voorlopig gaat juf Elleke twee dagen in de week werken. Na de herfstvakantie zal
juf Elleke op donderdag en vrijdag werken. Juf Margriet zal tot de kerstvakantie op de dinsdag werken. Juf
Alie werkt op de maandag, dinsdag en woensdag

Nieuws uit de groepen
Opening kinderboekenweek
Wij hebben de kinderboekenweek feestelijk geopend met een landenspel.

Dierendag
De dag begonnen met de mooie, lieve dieren van de kinderen. We hebben de ochtend afgesloten
met een dierenbingo.

