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AGENDA
Datum
8 december

Activiteit
Oud papier

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).

Medezeggenschapsraad
In Weeknieuws nr. 10 meldden we u dat de
eerste termijn van MR-lid Jan Brugging er op zit.
Jan stelde zich wel herkiesbaar. Tegenkandidaten
konden zich tot en met woensdag 11 november
aanmelden.
Er heeft zich niemand gemeld. Gisteravond is Jan
in de MR-vergadering benoemd voor een nieuwe
termijn van nog eens drie jaar.

Schoolfruit
Het menu voor komende week:
woensdag
donderdag

waspeen

clementine

vrijdag

peer

Peuterspeelzaal Mandehof
Noordwolde

Thema Herfst
Dit thema zijn we gestart met het maken van een
herfstwandeling in de omgeving van onze peuterspeelzaal.
We hebben gekeken naar de bomen en bladeren en gezocht
naar mooie herfst- schatten. Zo vonden we gele bladeren,
eikels, rode bladeren, mooie takken, kleine paddenstoelen,
zelfs kastanjes en nog veel meer! De mooiste spullen deden
we in de emmer en bewonderden we later binnen in ons
lokaal. Deze spullen kregen een mooie plek op de kijktafel.
Ook waren er kinderen die van thuis mooie herfstspullen
meegenomen hadden, ook deze mochten natuurlijk op de
kijktafel.
Van de boeken “De spin die het te druk had” en “Waar is Olivier” die centraal stonden dit thema,
kregen de kinderen maar geen genoeg. De spin gingen we snel helpen met het weven van haar web,
zodat hij vliegjes kon vangen. Aangezien Olivier verdwaald was in het bos, gingen we hem helpen
roepen om zijn mama en papa. Zodra hij het gebrul van zijn moeder hoorde, kon hij gelukkig de weg
naar huis weer terug vinden.
Voor de herfstvakantie hadden de kinderen een lege eierdoos van huis meegenomen waar op de
peuterspeelzaal een papier met afbeeldingen van natuurlijk herfstmateriaal (o.a. kastanjes) op geplakt
werd. Deze doos ging vervolgens weer mee naar huis waar de kinderen samen met hun ouders in het
bos naar al deze spulletjes gingen zoeken om hierin te doen. Na de herfstvakantie namen de kinderen
de herfstdoos weer mee en mochten in de kring de anderen laten zien welke prachtige schatten ze in
de natuur gevonden hadden. Wat waren ze allemaal trots op hun herfstdoos!

We spraken over de regen. De leidster maakte regen waardoor
iedereen nat werd, bah dat vond niemand leuk. Toen kwamen de
kinderen met het idee om een regenjas en laarzen aan te trekken
en een paraplu op te zetten. Want dan word je helemaal niet meer
nat!! Gelukkig had de leidster al deze spullen in de mand. Om de
beurt werden deze spulletjes gebruikt en inderdaad …… niemand
werd nat.
Ook luisterden de kinderen in de kring naar het geluid van de
wind…harde wind—zachte wind en natuurlijk het geluid van de
regen… harde regen---- zachte regen. Deze geluiden werden ook
met de mond, handen en stokjes na gedaan. Al met al ontstond er
op deze wijze een dikke storm met regen in het lokaal. Gelukkig
trok deze storm met regen weer weg en kon iedereen na afloop gezellig weer spelen.
In deze periode werd door de kinderen een herfstboom geverfd waar ze echte bladeren op mochten
plakken. Ook knutselden ze een egel met veel stekels; gelukkig prikten deze stekels niet!
In de kring werden de herfstliedjes “op een grote paddenstoel”, “kriebel, kriebel spin” en “zie je de
kastanjes aan de bomen” door de meesten uit volle borst gezongen. Ook een aantal 11novemberliedjes kreeg de nodige aandacht.
Heel leuk vonden de kinderen hun geknutselde uilenlampion. We hopen dat de kinderen dit jaar toch
nog aan oma/opa de lampion kunnen laten zien en de gezellige lampionliedjes erbij kunnen zingen. In
ieder geval hebben we hiervoor allemaal goed geoefend.
Al met al hebben we met elkaar weer erg genoten en geleerd van al die leuke activiteiten die met het
thema Herfst te maken hebben.
Peuterspeelzaal Mandehof
Openingstijden: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag van 8.15 uur – 12.15 uur. /
Tel. 0561 – 432842

