Weekbrief groep 1/2

week 45

Beste ouders,
Schatkist
We werken over ‘communicatie’. De kinderen hebben afgelopen week een poster gemaakt
van poes Snoes die vermist was, ze leerden de letter ‘w’, schreven een lus, oefenden met
verkleinwoorden zoals potloodje en papiertje en ontdekten dat je veel duidelijk kunt maken
door gebaren te gebruiken.
Komende week oefenen we verder met de letter ‘w’, we leren hoe je berichten kunt
verspreiden, knutselen over het thema en we gaan weer op taaltocht.
Kunstuitleen Op School
Woensdag 7 november is onze Kunstuitleen Op School weer open; u kunt samen met uw
kind één van de kunstwerken lenen om thuis van te genieten. Bent u nog geen lid, dan kunt
u aanmelden bij juf Nicole.
Reservekleding
Af en toe gebeurt het wel eens dat kinderen een ‘ongelukje’ hebben. We hebben hiervoor
gelukkig reservekleding in verschillende maten op school. We kunnen bijna altijd passende
kleding vinden, maar mocht uw kind regelmatig ongelukjes hebben, is het wellicht handig dat
u een setje reservekleding van uw kind zelf in de tas stopt. Dit scheelt ons een hoop
zoekwerk en dan heeft uw kind altijd goed passende kleding. Bij voorbaat dank.
Stichting Kinder Diabetes
De komende twee weken zullen wij, samen met de Ichtusschool, deelnemen aan een
flessen-inzamelactie voor de Stichting Kinder Diabetes. Op dinsdag 6 november en dinsdag
13 november worden in de gymzaal tussen 8.15 uur en 8.30 uur lege statiegeldflessen
verzameld voor dit goede doel.

Alle kinderen hebben een flyer met informatie ontvangen en we hopen op een mooie
opbrengst.
Eén van onze leerlingen vertelt samen met zijn moeder in de klas over het leven met
diabetes.
Woensdag 14 november bieden wij een cheque aan namens de school/scholen met daarop
de opbrengst van de actie.
Woensdag
Woensdag (7 november) zal juf Yolan lesgeven in groep 1/2. Juf Miranda werkt deze dag in
groep 3/4.
Niet vergeten
- Woensdag = fruitdag
- Dinsdag 6 november en dinsdag 13 november kunt u samen met uw kind lege
statiegeldflessen naar de gymzaal brengen tussen 8.15 uur en 8.30 uur.
- Inloop tussen 8.20 uur en 8.30 uur.
- Woensdag 7 november Kunstuitleen Op School.
Met vriendelijke groet,
juf Yolan en juf Miranda

