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We voeden kinderen op tot mensen die zich
verantwoordelijk voelen voor zichzelf en voor de
groep.
We laten kinderen vertellen waarom ze doen wat
ze doen en waarom ze het zo doen.
Kalender 2019-2020
11 nov t/m 14 nov Ouder/ kind gesprekken
18 nov MR. Vergadering
20 nov Viering
04 dec Sinterklaasviering
06 dec Onderbouw vrij/ middenbouw start later
13 dec Kerstviering in de Agaat.
17 dec Kerstviering op school.
Verjaardagen
06 dec
10 dec
11 dec
13 dec
19 dec
27 dec

Fatima Atas
Pepijn Arts
Naomi Rutten
Niek Elbers
Mexx Goossens
Oskar Geurts

Groep 1-2-3
Herfst
Tijdens de herfstwandeling hebben we mooie bladeren
gevonden en paddenstoelen. Enkele kinderen wilden de
themakast wel inrichten. We vroegen ons af hoe
paddenstoelen groeien? Dit weten we inmiddels. Het
begint met schimmeldraden in de grond. We kijken
nauwkeurig naar de kleuren in de bladeren en kleuren zelf
bladeren in. De komende week gaan we de bomen rondom
school bekijken en voelen. Britt zal dit begeleiden. We gaan
in groepen de bomen natekenen. Nu al veel bladeren eraf
zijn, kunnen we de takken goed zien. De bomen houden
eigenlijk ook een winterslaap...Wij niet!

De versierde glazen potjes zijn heel mooi geworden. Bij de
dagopening en de dagsluiting staat het glazen potje, van de
ster van de dag, met lichtje erin op tafel. We bereiden ons
voor op de donkere dagen.
Gesprekken
De komende week zijn de ouderkindgesprekken. In de
groep hebben we dit besproken. Elke dag worden de
gesprekken individueel voorbereid door het kind samen
met juf. Graag tot volgende week allemaal. De kinderen
hebben u heel wat te vertellen!!!
Groep 4-5
In de middenbouw hebben we al veel plaatjes en filmpjes
gevonden die ons vertellen over hoe het vroeger was. De
tijdlijn krijgt steeds meer betekenis. Ondertussen is er een
bak met boeken vol verhalen van vroeger binnen gekomen.
Dit maakt ons opnieuw nieuwsgierig. We hebben ook met
veel moeite een eigen verhaal met de kroontjespen
geschreven. Het is best wel moeilijk om dit netjes en
zonder inktvlekken te doen. A.s. maandag gaan we
zuurkool maken. Hiervoor mogen de kinderen een schoon
glazen potje met deksel meebrengen. Over een paar
weken gaan we de zuurkool proeven!
Groep 6-7-8
Smaaklessen
Afgelopen maandag hebben we met de bovenbouwgroep
voor de derde en laatste keer mogen deelnemen aan de
smaaklessen in Linden. Wat was het weer leuk om met
elkaar lekkere gerechtjes te maken. Aan het eind van de
ochtend mochten we ze ook lekker opeten. Keer op keer
hebben we genoten van allerlei nieuwe gerechtjes, smaken
en lekkernijen. Een mooie kans om eens andere dingen te
proeven dan we thuis gewend zijn.
Kids Congres
Woensdag 13 november gaan Willem, Eva, Sanne, Fatima,
Bas Beumer en Noömi onze school vertegenwoordigen bij
het Kids Congres in de schouwburg in Cuijk. Het Kids
Congres heeft als doel om kinderen als gelijkwaardige
partner mee te laten denken over onze gezamenlijke
toekomst. Tijdens het congres presenteren kinderen hun
ideeën aan de Gemeente, scholenkoepels en bedrijfsleven
en laten we de organisaties door de ogen van kinderen
kijken naar hun eigen vraagstuk, krijgen ze toegang tot de
creatieve ideeën van kinderen en worden ze op weg
geholpen met inspirerende oplossingen. Op deze
laagdrempelige manier van werken krijgen de organisaties
de mogelijkheid om gevoelige onderwerpen en oplossingen

bespreekbaar te maken en beweging in gang te zetten.
Veel succes en plezier daar!
Kerstviering op de Lindekring
Op dinsdag 17 december is er kerstviering in de aula. Dit
jaar zijn staan de optredens in het teken van de musical
“Annie”.
We worden hierin begeleid door docenten vanuit
musicalschool Etoile. Dit gebeurt onder schooltijd. Alle
kinderen doen mee.
De kinderen van de onderbouw zullen allemaal
weeskinderen spelen. Het zou fijn zijn wanneer u vast op
zoek gaat naar kleding voor uw kind.
Binnenkort worden rollen verdeeld in midden-en
bovenbouw. Daarna geven we wederom de kledingtips
door.
Kerstviering in de Agaat
Op vrijdag 13 december om 19.00 uur is de kerstviering in
de Agaat. Vanuit de Lindekring leveren we wederom een
bijdrage. We treden als eerste op. Wellicht zullen we de
kleding vanuit de musicial “Annie” ook daar gebruiken.
We willen graag weten welke kinderen er meedoen die
avond. Geef het door aan de leerkrachten. We hopen op
een grote deelname. Ons optreden wordt altijd zeer
gewaardeerd.

