Nieuwsbrief 12, vrijdag 23 november 2018
Studiemiddag vrijdag 30 november

Vrijdag is er een studiemiddag, op aanvraag is
er overblijf.
- Van 13.15-15.00u is er sport&spel
instuif bij de gymzaal
- Van 13.15-15.00u is er een workshop
koelkast magneetjes maken bij ArtLab
Maandag: schoen zetten op school

Leerlingen van groep 1 t/m 4 mogen maandag
26 november hun schoen zetten op school. Zit
je in groep 1 t/m 4? Niet vergeten dus om
maandag een schoen, laars, pantoffel of
slipper mee te nemen!

Donderdag 29 november aanleg Tiny Forest
Leerlingen van de groepen 5-6 wolfsmelk en
adelaarsvaren gaan volgende week donderdag
helpen bij de aanleg van het Tiny Forest in het
Koggepark.
Om 14.15u is er een officieel moment, leuk als
u daarbij wilt zijn.
Van 13.15-15.15u zijn de leerlingen bezig in
het Koggepark, ouders zijn de hele middag
welkom om te kijken én om een handje mee
te helpen! Trekt u uw kind passende kleding
en schoenen (laarzen) aan?

Schooltuinen
De schooltuinen worden elke week
enthousiast bezocht door groepen leerlingen.
Juf Erika en een vrijwilligster begeleiden
daarbij. De oogst is bedoeld voor de harde
werkers, het is niet de bedoeling dat ouders
en kinderen tussentijds zelf gaan oogsten…
Sinterklaas & Lootjes in de bovenbouw
Leerlingen in de bovenbouw hebben lootjes
getrokken voor het Sinterklaasfeest. Dit zijn de
afspraken:
 Je koopt een cadeau van 3 euro
 Je verpakt je cadeau in een surprise
( Tips voor het maken van een
surprise? Kijk eens op Pinterest daar
vind je veel inspiratie! )
 Je doet een zelfgemaakt gedicht bij de
surprise
 Dinsdag 4 december moet je je
surprise meenemen naar school

Niet fietsen op de schoolpleinen
Leerlingen van leeuwenbek starten maandag
26 november met de actie “niet fietsen op het
schoolplein”. Deze actie is in de eigen groep
ontstaan bij het bespreken van thema’s van
De Vreedzame School. De controle is op het
plein van de bovenbouw, maar natuurlijk is
fietsen op beide pleinen niet toegestaan.
Helpt u mee?

Kalender
maandag 26 november
maandag 26 november
woensdag 28 november
donderdag 29 november
vrijdag 30 november
dinsdag 4 december
woensdag 5 december
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Start Actie “Niet Fietsen Op Het Plein”
groep 1 t/m 4 schoen zetten op school
groep 1 t/m 4 voorstelling op school
Groepen 5-6 planten bomen in Tiny Forest
studiemiddag
groep 5 t/m 8 surprise meenemen naar school
Sinterklaasfeest op school
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Een superleuke excursie
De leerlingen van groep 5-6 adelaarsvaren werden gistermiddag
opgehaald door de schoolbus van Stad & Natuur.

Ze gingen naar bloembollenkweker Klink in Zeewolde.
Een échte boerderij! Dat was leuk!
De boerin had chocomelk met slagroom

Ook had ze voor iedereen pannenkoeken gebakken
Samen met de boer ging de groep tulpenbollen planten in grote
bakken.
Het resultaat daarvan gaan we terugzien in het Centrum van Almere!

Woensdag 28 november: Voorstelling voor de groepen 1 t/m 4
Sint & De Verdwenen Pakjes
Woensdag 28 november zal Theater Kwadraat een voorstelling geven voor de leerlingen van de
groepen 1 t/m 4. Het Theatergezelschap komt naar ons toe en zal op het podium in het
bovenbouwgebouw spelen.
Sinterklaas heeft met Kerst van zijn goede vriend de Kerstman een toverstaf gekregen. Nu kan Sint
zelfs zonder Pieten overal cadeautjes bezorgen! Maar dan blijkt er een cadeautjesdief rond te
sluipen.
Sint roept de hulp in van Haas, die meteen zijn speurneus opzet. Lukt het Haas om samen met alle
speurneuzen in de zaal het mysterie van de verdwenen pakjes te ontrafelen?

