Weeknieuws nr. 18 24 januari 2020

AGENDA
Datum
Tot 31 januari
30 januari
31 januari
7 februari
11 februari
14 februari
17-21 februari
4 maart

Activiteit
Nationale Voorleesdagen
Onderwijsstaking, school gesloten
Onderwijsstaking, school gesloten
1e ronde techniekcircuit februari
Contactavonden
Rapport mee
Voorjaarsvakantie
Studiedag Comprix; kinderen vrij

Gymles van Togido
Donderdag kregen de groepen 4, 5 en 6 gymles van Doreen van Togido.
Ze begonnen op de tumblingbaan. Dat is een lange opblaasbare baan waar vering in zit.
Daar deden de kinderen sprongen op, de koprol, handstand en de radslag.
Daarna gingen ze naar verschillende onderdelen. Met behulp van de trampoline mochten ze
mooie sprongen maken.
In de trapeze deden ze de steunzwaai en aan de ringen mochten ze ook lekker zwaaien.
Ook de balk was een onderdeel. Sommige kinderen konden al achterstevoren of met de
ogen dicht.
Het was een erg leuke gymles waar de kinderen enthousiast aan mee deden.
Doreen bedankt!

Nationale Voorleesdagen
Van 22 januari tot en met 1 februari zijn de
Nationale Voorleesdagen, deze activiteit is
bedoeld voor kinderen van 0-6 jaar. Op de
Vensterschool doen we er alles aan om
leesbevordering te stimuleren en deelname
aan de Voorleesdagen is daar een goed
voorbeeld van.
Afgelopen donderdag is Mariska Smits van de
bibliotheek in alle kleutergroepen geweest
om het prentenboek ‘Moppereend’ voor te lezen. Ze las het boek voor en had ook spullen
meegenomen, waarmee ze op een simpele manier een mooie verteltafel maakte. Daardoor
werd het extra aantrekkelijk om naar het verhaal te luisteren. Na afloop speelden we nog
een spelletje Moppereendmemory en kregen alle kinderen een leuke kleurplaat

.
Op de website van de Nationale Voorleesdagen zijn veel leuke (prenten)boekentips te
vinden.

Schoolfruit
Het menu voor de komende week ziet er als volgt uit:
Dag
Fruitsoort
mango
Woensdag
Donderdag
stakingsdag
Vrijdag
stakingsdag
Voor het snijden van de mango’s op woensdag hebben we hulp van enkele ouders nodig.
U kunt daarvoor een opgeven bij de groepsleerkrachten of directeur.

Komende week geen Weeknieuws
In verband met de onderwijsstaking is er komende week geen weeknieuws op vrijdag. Het
volgende weeknieuws verschijnt op vrijdag 7 februari.

Studiedag Comprix
Op woensdag 4 maartl wordt er een studiedag georganiseerd voor alle leerkrachten van
Comprix. De kinderen zijn op deze dag vrij.

