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Nieuwsbrief 6 mee
Rapport 1 mee
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Verhuizing. De kinderen zijn vrij!
Verhuizing. De kinderen zijn vrij!
Verhuizing. De kinderen zijn vrij!
Studieochtend, de kinderen zijn
vrij tot 13.00u!
Opening nieuwe gebouw 13.00u
Bezoek Mendelcollege gr. 8
Nieuwsbrief 7 mee

De kijkavond
De Kijkavond stond in het teken van de
Kinderboekenweek. Er hebben veel activiteiten
plaatsgevonden in het kader van het thema “Raar
maar waar”. De resultaten heeft u gisteravond
terug kunnen zien. Tevens is er een verkoop
geweest van boeken en materialen die wij niet
mee willen verhuizen naar de nieuwbouw. De
opbrengst was ongeveer € 270,00. Een mooi
resultaat!

Fijne vakantie
Vandaag begint de herfstvakantie. Ik wil u namens
het hele team een fijne vakantie wensen. Wij
hopen iedereen op 26 oktober weer op school
terug te zien.

Met hartelijke groet,
Verleden week hebben we tijdens de Dag van de Erna Heijnis
Duurzaamheid allemaal een Dopper gekregen van Schoolleider RDO
de PWN. Tevens is er die dag in alle groepen extra
aandacht geweest voor duurzaamheid. Het is ook Van het team
mooi om te zien dat de Doppers meteen maandag
Creatief rondom het heelal
door veel kinderen in gebruik zijn genomen. Een
De groepen 3 hebben op donderdag 8 oktober
goede actie!
geknutseld rondom het thema van de
Kinderboekenweek. Omdat het zo’n breed thema
was, is besloten om er één ding uit te lichten,
namelijk het heelal. We hebben raketten gemaakt.
De kinderen hebben naar hartenlust zitten
knutselen. In groep 3a kwamen moeders helpen
en groep 3b had de hulp van 5 kinderen uit groep
7. Allemaal hartelijk bedankt! Wat zijn de raketten
mooi geworden!

Van de directie

en vlinder geweest. Wat was het leuk en
dankjewel juf Janna dat je ons mee op avontuur
hebt genomen 

Naar de tandarts
Vrijdag 9 oktober zijn de kleutergroepen op
bezoek geweest bij een tandartspraktijk in
IJmuiden. Door mee te doen met het poetslied
hebben ze geleerd hoe je nu echt goed poetst. In
een felgekleurde tandartsstoel werden de tanden
en kiezen van alle kinderen geteld. Je mocht zelfs
kiezen welke handschoenen de tandartsassistente
aan deed. De roze handschoenen roken naar
bubblegum, de paarse naar bosbessen en de
oranje naar sinaasappel. Allemaal geslaagd voor
hun poetsdiploma en met een nieuwe
tandenborstel, spiegeltje en tandpasta ging
iedereen weer terug naar school.

Volleybaltoernooi
Vier teams nemen deel aan het volleybaltoernooi
op woensdag 21 oktober. De deelnemers hebben
informatie hierover ontvangen. Wij wensen de
spelers en de coaches veel succes en vooral veel
plezier!
De bibliotheek
Op maandagmiddag 12 oktober zijn de groepen 3
en 4 naar de bibliotheek in Velserbroek geweest.
We hebben daar gekeken naar de voorstelling
“Het geheim van de liefde” in het kader van de
Kinderboekenweek. De voorstelling ging over een
laboratorium waar een geheime liefdesdrank
gebrouwen werd. De liefdesdrank moest
uitgeprobeerd worden, maar dit ging helemaal
mis... Het was een leuke, maar vooral grappige
voorstelling. De kinderen, maar ook de juffen en
de ouders die mee waren, hebben genoten!

Dramalessen van juf Janna
De afgelopen 7 weken hebben de groepen 1/2 op
de dinsdagmiddag dramales gehad van juf Janna.
De kinderen hebben kabouters ontmoet,
kabouterhuisjes bewoond, met mol de maan
bezocht en zijn ook zelf even kabouter, mol, rups

Een echte wetenschapper in groep 4!
Vrijdag 9 oktober was er in groep 4 een echte
wetenschapper in de klas: de moeder van Bente.
Zij kwam ons op deze dag les geven! Ze vertelde
van alles over de wetenschap en wie

wetenschappers zijn en ook over haar eigen werk
in de wetenschap. Na de pauze werden de
kinderen van groep 4 zelf ook even ‘echte
wetenschappers’. De kinderen mochten allerlei
proefjes uitvoeren. Er waren proefjes over licht,
gewicht, kleur en lucht. Het was een leerzame en
praktijkgerichte ochtend.

Een wedstrijd “de raket de lucht in”
Donderdagmiddag is het eindelijk zover.
Een aantal kinderen uit groep 7 heeft een raket
ontworpen met de bedoeling dat deze zo hoog
mogelijk de lucht in ging. Het was spannend hoe
hoog de raketten zouden gaan! En reken maar dat
ze hoog gingen!

Een impressie van de Kijkavond

