4. Nieuwsbrief 23 september 2022
Data van belang
5-7 oktober
14 oktober
19 oktober
21 oktober

:
:
:
:

kamp voor leerlingen groep 8
studiedag; alle leerlingen vrijdag vrij
kennismaken nieuwe leerlingen
start herfstvakantie 15.05u

Vervangingen of ter ondersteuning
Dinsdag
Juf Sandra is in de ochtend in groep 8b; in de middag in groep 8c
Juf Whitney is in de ochtend in groep 7c; in de middag in groep 5c/6c.
Juf Eefje is de ochtend in groep 1/2.
Juf Marcella is in de ochtend in groep 5a; in de middag in 5b.
Woensdag
Juf Eefje is in groep 1/2.
Juf Quincy is in groep 6a.
Juf Yvonne is n groep 4b.
Donderdag
Juf Whitney is in de ochtend in groep 7a; in de middag in 3b.
Juf Quincy is de hele dag in groep 6b.
Vrijdag
Juf Yvonne is in groep 5d/6d.
Juf Whitney is de hele dag in groep 7b.
Schoolfruit
Komende week krijgen de kinderen: 3 pruimen, een stuk meloen en een appel.
Wisseldag
We hebben afgelopen woensdag genoten van een hele leuke fotospeurtocht
samen met de kinderen. Het was voor sommige kinderen echt wel een eindje
lopen, maar gelukkig hebben ze het allemaal volbracht. De spelletjes onderweg
waren een fijne onderbreking en het zakje chips op school een lekkere traktatie.
Bedankt voor iedereen die is woensdag is komen helpen.
Het zonnetje heeft ook super goed zijn best gedaan om een koude ochtend om te
toveren tot een heerlijke morgen voor deze activiteit.
Kinderboekenweek
De Kinderenboekenweek is van 5 t/m 16 oktober. Het is leuk om dan het liedje
te oefenen thuis en op school. Tevens staan er leuke activiteiten op de site van
de kinderboeken week: https://www.kinderboeken.nl/kinderboekenweek-2022

Kinderen voor kinderen de dansvideo
https://www.youtube.com/watch?v=5gPCIDdnlsw
Hierop is het liedje te vinden uitgevoerd door het koor in het bos.
https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY

PRIKKELARME SPEELMIDDAG
ELKE EERSTE WOENSDAG VAN DE MAAND (15:00-16:00 uur)
SPORTHAL ARKENDONK

Kom je ook spelen?
Zit je in een rolstoel? Geen probleem, dan kun je lekker meespelen.
Vind je muziek en drukte niet zo fijn? Geen probleem, we zorgen dat er geen muziek aanstaat en er
doen maximaal 10 kinderen mee.
Kun je niet goed zien of horen? Ook dan ben je van harte welkom.
Heb je autisme of ADHD ? Kom dan ook gezellig met ons meespelen.
Vind je het fijn om als ouder even bij je kind te blijven? Dat mag!
Kort gezegd: Een prikkelarme maar gezellige speelmiddag samen
met sportcoaches Marieke en Nicole.

Schrijf je in via www.InOosterhout.nl

