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2 oktober 2020

AGENDA
Datum
10 oktober
11 oktober
19 oktober
12 november

Activiteit
Start Herfstvakantie
Einde Kinderboekenweek.
Weer naar school
MR vergadering

Kinderboekenweek
Afgelopen dinsdag hebben wij de Kinderboekenweek
geopend met een boekenspeurtocht. De kinderen moesten,
aan de hand van een klein plaatje van het boek, opschrijven
wat de titel was van dat boek.
Groep 5 werkte samen met groep 2, groep 6 werkte samen
met groep 3, groep 8 met groep 1 en groep 7 met groep 4.
Wij blijken hele goede speurneuzen te hebben, want de meeste groepen wisten alle boeken
te vinden.
In de loop van de komende week staat er nog een speurtocht gepland met als titel: En
toen.......waren wij nog jong. Hierbij moeten de kinderen uitzoeken welke baby/kleuterfoto
bij welke juf/meester hoort.

Inning financiële ouderbijdrage schooljaar 2020/2021
€ 50,- per kind per volledig schooljaar
Op maandag 5 oktober wordt er een automatische incasso uitgevoerd betreffende de inning
financiële ouderbijdrage schooljaar 2020/2021. Wanneer u hier een machtiging voor
afgegeven heeft hoeft u niks te doen. Mocht u geen machtiging hebben afgeven dan wordt
u verzocht om de ouderbijdrage over te maken op rekeningnummer
NL17RABO01013.64.555 t.n.v. Oudervereniging Vensterschool, onder vermelding van de
naam van uw kind(eren). Met vragen kunt u terecht bij Anita Dolstra, penningmeester
ledenadministratie, anitadolstra1980@gmail.com.

Nieuwe leerling
Deze week hebben we Kai mogen verwelkomen op school. We wensen
hem er veel plezier en een leerzame tijd.

Peuterspeelzaal Mandehof
Noordwolde
Na de zomervakantie konden we al onze peuters weer welkom heten. De eerste week stond
dan ook in het teken van het weer wennen op de peuterspeelzaal.
Vanaf de tweede week gingen we voor een aantal weken aan de slag met het thema Eten en
drinken.
Zo lazen we het boek Rupsje Nooitgenoeg. Een super leuk boek,
waar de peuters maar geen genoeg van kregen. Natuurlijk gingen
wij ook een appel maken, waar rupsje Nooitgenoeg heerlijk van
mocht snoepen. Eten …tja dat gingen wij ook doen. Zo smulden
we van verschillende fruitsoorten en proefden we van
verschillende broodjes, crackers en zelfs beschuit. Gelukkig
bleven de peuters allemaal peuters en werden geen grote dikke
rups!
Ook het boek “Aan tafel met Zaza” leverde veel speelplezier op.
Zo werd de tafel in de huishoek menig keer mooi gedekt en
kregen alle knuffels en poppen een bordje soep en nog veel meer
lekker eten geserveerd.
Rode, gele en groene appels plukten we uit de boom en gingen
we tellen. We kwamen tot de ontdekking dat bij deze bijzondere
boom de meeste appels rood van kleur waren. Het mooie van
deze appelboom was dat we de appels ook weer terug konden
plakken, dat was echt grappig hoor.
Spelen met macaroni en spaghetti was ook erg in trek. Vooral de
spaghetti door de gaatjes van het vergiet steken en dan opeens aan een andere kant er weer
uit zien te komen leverde de nodige hilariteit op. Ook het feit dat de lange spaghetti opeens
een stuk korter werd en in het vergiet verdween…oeps weg!!!
Natuurlijk hebben we ook geknutseld. Zo maakten we een boterham met wat lekkers erop:
bijv. vruchtenhagelslag, pasta choca of kaas. Ook Rupsje Nooitgenoeg op een bestempelde
appel vonden we heel leuk om te maken. Wat waren we allemaal trots op onze “lekkere”
boterhammen en de mooie gekleurde, zelf uitgeknipte rupsjes op de appels.
Peuterspeelzaal Mandehof
Openingstijden: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag van 8.15 uur – 12.15 uur.
Tel. 0561 – 432 842

