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Om de Kinderboekenweek gezamenlijk af te sluiten op vrijdag
12 oktober 2018, willen we graag binnen de school een boekenruilbeurs
organiseren. We willen alle kinderen vragen om 1 of meerdere boeken
die zij thuis niet meer lezen, maar nog wel interessant zijn voor
groepsgenoten, mee naar school te nemen. Zij zullen hiervoor andere
boeken mogen terug ruilen. Zou u thuis samen met uw kind willen kijken
welke boeken zij niet meer lezen en deze mee naar school willen
geven. U kunt de boeken in laten leveren bij de groepsleerkracht, deze
zorgt ervoor dat ze op de juiste plek komen.
Op vrijdag 12 oktober zullen we per groep nieuwe boeken uit de ‘beurs’
uitzoeken. Alvast veel uitzoek en leesplezier.

Luizenmoeders gevraagd!
Wie wil ons luizenteam komen versterken?
We zijn op zoek naar een aantal nieuwe moeders of
vaders. We hebben een leuk team. Er wordt elke
tweede week na een vakantie gecontroleerd, op de dag
dat de meeste ouders kunnen. Lijkt het je leuk, dan kun
je je opgeven bij Hilde van Hell (groep blauw) of stuur een mail
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Gymnastiek
Dinsdag:
Gymnastiek

blauw, rood, donkerrood, oranje, paars,
roze, wit
Woensdag: limoen, groen, geel, aqua
Donderdag: blauw, rood, donkerrood, oranje,
paars,
roze, wit, zilver limoen, groen, geel.
Vrijdag:
zilver, limoen, groen, geel en aqua

Muzieklessen groep oranje en groep donkerrood
Sinds 18 september krijgen de kinderen van
de groepen donkerrood en oranje elke
dinsdag muziekles van Meester Peter.
Meester Peter zingt met de kinderen vrolijke liedjes.
Hij begeleidt de kinderen met een gitaar.
En de kinderen begeleiden zichzelf met bijvoorbeeld “muziek-eitjes”.
In één van de volgende Nieuwsbrieven zullen we een foto plaatsen.
Meester Peter geeft ons les tot mei.
De groepen donkerrood en oranje boffen. Ze krijgen nog meer muziekles.
Op 8, 15 en 29 oktober krijgen de kinderen vioolles. Hieronder kunt u
lezen wat wij gaan doen en wat wij gaan leren.
Muzieklessen
groep oranje
en groep
donkerrood

Viooltjesmuziek
van
Hanneke van Ulsen

Juf Hanneke kan heel goed viool spelen. In het project
Viooltjesmuziek leert ze de kinderen hoe een viool werkt.
Hanneke legt uit hoe alle onderdelen van een viool heten
en laat de kinderen kennis maken met de krul, de kinhouder,
de snaren, de kam en de hals.
Elk kind krijgt een kinderviool uitgereikt, waarop samen
geoefend wordt. Na een aantal oefeningen met
de strijkstok komt er al een behoorlijk geluid uit. In de
workshop wordt gewerkt met kleuren en woordritmes.
De kinderen spelen samen met Hanneke en muziek op
cd. Hoeveel liedjes er gespeeld worden is afhankelijk van de groep.
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Voorstelling groep blauw en rood
Op donderdag 18 oktober mogen de kinderen kijken naar de voorstelling
"Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft".
De voorstelling vindt plaats in de gymzaal op 't Hoge Holt. Er komen ook
kinderen van andere scholen kijken naar de voorstelling. De voorstelling is
een hilarische slapstickvoorstelling naar het bekende prentenboek van
Werner Holtzwarth en Wolf Elbruch. Mol komt boven om te kijken of de
zon al op is, als er opeens op zijn kop gepoept wordt. Kak! Wat goor!
Mol gaat op zoek naar de dader en ontmoet een hoop wonderlijke dieren
die duidelijk maken dat zij het in ieder geval niet waren .....

Maar dan gelukkig zijn er twee strontvliegen die kunnen helpen.

Voorstelling
groep blauw

