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Hallo
allemaal
Heb je het wachtwoord van het foto-album al?
Je kunt het op school bij je leerkracht krijgen!
groetjes juf Els

Groep
3 nieuws
Kern 1 is al weer klaar!

Jarig:

17 sept Behçet groep 5
19 sept Rowen groep 5

Maandag beginnen we aan kern 2.
Deze kern gaat over dag en nacht.
We beginnen maandag met het ankerverhaal.
Deze week leren we de N en de T

Groep
4 nieuws
Bij kinderboerderij Wolfslaar hebben we uilen-braakballen gehaald.

Uilen kunnen niet alles verteren wat ze opeten, dus dat spugen (braken) ze uit.
Tijd voor een middagje uilenballen pluizen. Wat zit er veel in. Dat hadden we niet verwacht.
Meer foto’s op de website natuurlijk.

Groep 8 nieuws

Groep 8 is naar de tentoonstelling Bredaphoto geweest.
Van 5 september t/m 21 oktober 2018 is 8ste editie van
het International Photo Festival BredaPhoto.
BredaPhoto toont the state of the art van de hedendaagse
fotografie aan de hand van een internationaal relevant
maatschappelijk thema. Voor 2018 is de titel ‘TO INFINITY
AND BEYOND’. BredaPhoto wil weten wat de impact is
van de almaar voortrazende wetenschap. Brengt die louter
vooruitgang? Of openen we een doos van Pandora vol met
nare verrassingen? Fotografie is een uniek medium om in
beeld te brengen hoe technologische vooruitgang onze wereld ingrijpend verandert. Fotografen tonen in de 8ste editie
van het festival de kansen, de gevaren en de dilemma’s.

Sportdag
Op woensdag 3 oktober is het sportdag.

Lijkt het je leuk om op deze dag de kinderen op Sprint te helpen of de tijd bij te houden voor de kinderen die gaan
rennen? Kom ons helpen! Je kan jezelf opgeven bij de leerkrachten of op de lijst in de gang van de kleuters.

