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Hallo
allemaal
Joehoe herfstvakantie! Lekker de hele dag lezen, lezen, lezen ;-)
Dinsdag 23 oktober zien we jullie graag weer terug op school.
Fijne vakantie! Groetjes juf Els

Halloweentocht
Vergeet niet jezelf aan te melden voor de Halloweentocht van 27 oktober!

Dat kan nog tot 20 oktober. Je strookje inleveren kan op school, bij Cafe de Haagse
Poort of Oranjenassauplein 16 en 18 bij Jessica of Angelique.

Groep
8 nieuws
Dinsdag was de eerste wedstrijd van de Nac street-League.

Jarig:

13 okt Delilah groep 3
14 okt Hamze groep 7
17 okt Mustafa groep 5
17 okt Tideric groep 7
18 okt Shan groep 7
18 okt Yousra groep 5
20 okt Niels groep 4
23 okt Dilara groep 4
23 okt Keano groep 6
25 okt Ikram groep 6
25 okt Noah groep 1/2A
26 okt Reneeza groep 4

Gefeliciteerd!
We moesten tegen De Horizon uit Prinsenbeek. We hebben helaas verloren.
Als we Rayan niet als keeper hadden gehad, was het zeker 86-1 geworden.
Gelukkig wist hij het beperkt te houden. Wat kan die jongen keepen zeg!
Je kunt ook punten verdienen voor sportiviteit en Youness werd door de scheidsrechter aangewezen tot de sportiefste
van de wedstrijd! Daar zijn we hartstikke trots op.
Ook kan je punten krijgen voor de supporters. Je moet er minstens12 hebben, en die hadden we zeker!
Dus wel verloren maar verder heel geslaagd. Op naar de volgende wedstrijd. Kom je ook?

Kinderboekenweek
Zaterdag 13 oktober in de bibliotheek Centrum. Aanvang: 11.00 uur. Toegang gratis voor kinderen vanaf 4+.

Overal in de wereld maken mensen vrienden en vriendinnen, maar wist je ook dat dieren net zo graag vriendjes maken?
Daarbij kijken ze zelfs verder dan alleen hun eigen soort. Ze sluiten zelfs vriendschap met een ander soort dier of mens.
Misschien wel een goede leerschool voor sommige mensen?
In deze workshop gaan de kinderen hun gedachten laten gaan over het thema vriendschap
en mogen hier vorm aan geven door twee verschillende dieren te boetseren (kleien).

