Weeknieuws nr.6 12 oktober 2018
AGENDA
Datum
16 oktober
19 oktober
20 okt t/m 28 okt

Activiteit
Schoolarts groep 2
Voorleeswedstrijd
Herfstvakantie

Wie heeft……….joggingbroeken enz…..

Er gebeuren wel eens ongelukjes (broekplassen) op school.
Wie kan ons helpen aan: Joggingbroeken ( erg handig omdat dit meestal past)
Leggings
Jongens onderbroeken
Meisjes onderbroeken
Sokken
Inleveren bij juf Lucy

Voorleeswedstrijd 19 oktober
Op dit moment zijn de kinderen van groep 6, 7, 7/8 en 8 aan het voorlezen in hun eigen
groep.
In iedere groep worden er twee groepswinnaars gekozen. Deze kinderen gaan door naar de
finale, die vrijdag 19 oktober in het Buurthuus zal zijn.
Er is dan een echte jury aanwezig: juf Hielkje, Margreet Duursma( Mandehof) en Marianne
Drent( van de bieb). Deze middag komt er uiteindelijk een schoolwinnaar uit. Deze voorlezer
gaat door naar de finale van Weststellingwerf. De kinderen van groep 5 komen deze middag
ook kijken en luisteren naar de voorlezers. De ouders van de kinderen, die meedoen aan de
finale op vrijdagmiddag worden uitgenodigd

Groep 6
De eerste weken was de tafel van 8 ons speerpunt en komende week is dit de tafel van
7. We oefenen veel in de klas, elke dag is hier aandacht voor. Toch is thuis oefenen ook van
belang, omdat de sommen steeds ingewikkelder worden. Voor deelsommen zijn de tafels
nodig, ook voor het berekenen van oppervlakte. Het zou fijn zijn wanneer u even korte
momenten pakt om samen met uw kind te oefenen.

Vakantierooster
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Start
20 oktober
22 december
16 februari
19 april
27 april
30 mei
10 juni
13 juli

Einde
28 oktober
6 januari
24 februari
22 april
5 mei

25 augustus

Nieuws vanuit peuterspeelzaal de Mandehof
Na de zomervakantie zijn we van start gegaan met het thema kleding; dat wil ik aan.
Verschillende kledingstukken zijn bekeken. Wat heeft iedereen aan en wat heb ik zelf aan?
Vol trots liet menigeen hun trui, rok, broek enz. zien.
Ook de poppen hebben veel verschillende kleertjes mogen passen.
Met vingerverf hebben de peuters een sjaal van karton mooi versierd. Toen de verf droog
was mocht er van gekleurd garen nog franje aangeknoopt worden. Een moeilijk werkje hoor!
Gelukkig is het iedereen gelukt! Al moest er zo nu en dan wel even hulp geboden worden.

De thema puzzels zijn vaak gemaakt en er werd veel voorgelezen uit de thema boeken die
met kleding te maken hebben. Er zijn liedjes gezongen en er zijn spelletjes gedaan.
Het weer was nog zo goed dat we fijn buiten hebben gespeeld. De jas moet er wel weer bij
aan. Iedereen kan zo mooi oefenen om zelf de jas aan te trekken. (past ook goed bij het
thema)
Met vriendelijke groet,
team Mandehof

