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Agenda
11 nov
13 nov
20 nov
21 nov
26+27 nov
27 nov
27 nov
5 dec
6 dec

Sint Maarten, klassen 3 en 3/4 ’s middags vrij
Oudergesprekken klas 1
Werkavond kleuters / Oudergesprekken klas 1
Uitleg procedure overstap VO, klassen 6, 20.00 uur
Scholenmarkt PO/VO, 19.30 uur
Werkavond kleuters / Oudergesprekken klas 1
Toneel klas 5 (19.30 uur)
Sinterklaas
Studiemiddag, klas 3 t/m 6 ‘s middags vrij

Sint Maarten – praktische info
Maandagmorgen 11 november: Knollen versieren in de klas.
Leerlingen van klas 1, 2 en 3 nemen mee:
• Een uitgeholde maar nog niet versierde (!) knol.
• Een stevig handvat met bevestigingsmateriaal.
• Gereedschap om de knol te versieren.
• Een theedoek om op te werken en een plastic zak om de
lampion mee te nemen naar huis.
De klassen 3 en 3/4 zijn ’s middags vrij.
Avondprogramma:
Het St. Maartensfeest wordt ‘s avonds gevierd met de kleuterklassen (eigen programma in de buurt van
school, beginnend om 17.30 uur).
Klassen 1, 2, 3 verzamelen om 17.45 uur bij de Walburgiskerk en lopen per klas richting Bornhof om
het schouwspel van Sint Maarten te bewonderen.
Klas 3/4:
zingen bij het schouwspel
Klas 4:
zingen in het park voor de kleuters
Klas 5:
verzorgingstehuis
Klas 5/6:
ridders en engelen bij het spel
Klas 6:
verzorgingstehuis.
Lianne en Merinke

Meten in klas 3
De periode meten en wegen is een feest. Eerst behandelden we de oude lichaamsmaten:
vadem, el, span, yard, voet, duim, palm, enz. Met deze maten hebben we veel opgemeten. De
kinderen maakten steeds eerst een inschatting waarna ze precies gingen meten. Het precies
meten en dit samen doen was soms even zoeken maar des te groter het plezier als de
uitkomst dicht bij de schatting zat. Hoeveel vadem is het plein? Hoeveel el is de glijbaan?
Hoeveel duim is mijn grijze potlood? Vanuit de oude maten maakten we de overstap naar de
mm, cm, dm en m. We meten alles op wat we in de klas kunnen vinden want: Meten is weten.
Meester Mark
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Adventszingen
Vanaf maandagochtend 18 november, 8.30 tot uiterlijk 9.30 uur, beginnen we weer met het oefenen
voor het jaarlijkse adventszingen
Voor wie dit nog niet kennen: ieder jaar zingt een groep ouders die dat leuk vinden op de
maandagochtenden van advent op het schoolplein, voordat de kinderen naar binnen gaan, enkele
advent- en kerstliederen, als bijdrage aan de advent- en kerstsfeer.
Voorafgaand aan de start van advent hebben we enkele maandagochtenden om te oefenen. Iedereen
is van harte uitgenodigd hieraan mee te doen!
En met het oog op de stemverdeling zijn vaders nog eens bijzonder extra welkom:). Zangervaring is
niet nodig. Ik neem bladmuziek mee van de liedjes die we gaan zingen.
We verzamelen voor het oefenen vanaf 8.30 uur in de grote zaal. Hopelijk tot dan!
We zingen op de volgende adventsmaandagen: 2, 9 en 16 december en op vrijdag 20 december (vanaf
8.15 uur).
Heb je vragen, mail mij gerust.
Hartelijke groet, Korine Scheeres
Korinescheeres@gmail.com
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