Weeknieuws nr.11

6 november 2020

AGENDA
Datum
9 november
10 november
11 november
12 november

Activiteit
Start blok 5 Vreedzame School
Oud papier
Start EU-Schoolfruit
MR-vergadering

Techniekcircuit
Volgende week vrijdag beginnen de groepen 3 t/m 8 weer met het techniekcircuit. De
groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8 worden gemixt en doen gedurende het jaar 3 onderdelen. Elk
onderdeel duurt 3 weken. Onderdelen die dit jaar aan bod komen bij de middenbouw zijn:
stopmotionfilmpjes maken, proefjes doen en een slingerplank maken. De bovenbouw gaat
aan de slag met elektrische circuits en constructies bouwen van verschillende materialen.

Oud papier
Waar is het oud papier ophalen goed voor? Heeft u zichzelf die
vraag wel eens gesteld maar zich er nooit eens in verdiept. De
opbrengsten van het oud papier wordt uitsluitend gebruikt voor
de leerlingen. Hierbij kunt u denken aan cadeautjes op 5 dec,
traktaties tijdens feestdagen (kerstdiner, avond4daagse, laatste
schooldag), schoolprojecten (technisch dozen, magformers), de
musical/eindfilm in groep 8 en zo zijn er nog veel meer doelen.
Uw hulp is dus in het voordeel van uw kind(eren).
De nieuwe data voor 2021 zijn bekend. Aangezien we geen
Magformers
intekenlijsten op school kunnen hangen gaan we voor de digitale
versie. U kunt een mail sturen voor 1dec. naar ov@vensterschool.net met daarin uw naam,
naam van uw zoon/dochter en de datum wanneer u beschikbaar bent. Hierbij mag u
natuurlijk meerdere data aangeven met 1e voorkeur, 2e voorkeur etc.
Het definitieve rooster zal dan eind december gemaild worden. Als u zelf niet intekent delen
wij u in wanneer nodig.
Bent u beschikbaar als reserve dan mag u dit ook aangeven met uw contactgegevens. (Deze
wordt alleen intern gebruikt).
Dinsdag 5 januari

Dinsdag 13 april

Dinsdag 6 juli

Dinsdag 9 februari

Dinsdag 11 mei

Dinsdag 24 augustus

Dinsdag 9 maart

Dinsdag 16 juni

Dinsdag 21
september

Dinsdag 19 oktober (let
op herfstvakantie)
Dinsdag 16 november
Dinsdag 14 december

Oud papier ophalen 10 november
Dinsdagavond 10 november is er weer oud papier ophalen. Wilt u het
papier weer vanaf 18.00 uur aan de weg zetten! Ouders van de volgende
leerlingen zijn ingedeeld:
Yorinde gr 2
Noëlle gr 3
Fleur gr 5

Isa gr 2
Daan gr 4
Dylan gr 8

Daphne gr 4
Luuk gr 5
Luna gr 5

We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten, de oudervereniging.

Schoolfruit
Aankomende week krijgen we voor het eerst dit schooljaar weer
schoolfruit geleverd. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de
kinderen fruit op school. We verplichten de kinderen niet om het
fruit te eten, maar we stimuleren in ieder geval het proeven er van.
We zullen wekelijks het fruitmenu voor de daaropvolgende week
publiceren in het Weeknieuws. Kinderen hoeven op die dagen dus
geen pauzehap van huis mee te nemen (wel brood). U kunt zelf
inschatten of uw kind het aangeboden fruit zal lusten. Als u
verwacht dat hij/zij het niet lust, dan verwachten we dat u zelf
ander fruit mee geeft.
Het schoolfruitproject loopt tot april 2021.
Het menu voor komende week:
woensdag
donderdag
tomaat

sinaasappel

vrijdag
appel

Vreedzame School
Vanaf maandag gaan we werken aan een nieuw blok van de
Vreedzame School. We gaan aan de slag met blok 5, “We dragen
allemaal een steentje bij”. De lessen van dit blok stimuleren de
leerlingen een actieve bijdrage te leveren aan de school, familie
of buurt.
Blok 2, “We lossen conflicten zelf op”, is deze week afgerond. Zoals eerder gemeld, krijgen de
kinderen de kletskaarten van dit blok mee naar huis. Aan de hand van de vragen op de
achterkant van die kletskaarten kunt u met uw kind(eren) in gesprek over wat er geleerd is.

