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Hadith
Abu Hoerayra heeft overgeleverd dat de
Boodschapper van Allah zei:
"De sterke man is niet degene die iemand op
de grond kan werken tijdens het worstelen,
maar degene die zich kan beheersen als hij
boos wordt."
Drinken in groep 1/ 2
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen van de juf een beker
met water in de kleine pauze. Elke leerling heeft zijn/ haar
eigen beker die de leerkracht in de pauze vult. U hoeft voor
de kinderen alleen drinken mee te geven voor in de grote
pauze.
Herfst in groep 1 en 2
Het is herfst! En dat is ook te zien in groep 1 en 2. Wij zijn volop bezig met het
thema. Tellen met kastanjes, eikels en dennenappels.
Knutselen met vruchten en woorden leren die met de
herfst te maken hebben.
Het zou leuk zijn als u samen met uw kind een
boswandeling maakt en kastanjes, eikels, dennenappels
etc. verzameld en mee neemt naar school. Hier kunnen we dan lekker mee
knutselen.
Kijk onderweg ook samen naar de paddenstoelen. Wat zijn de verschillen?
Welke zijn hetzelfde? Welke kleur hebben ze?
Veel plezier!
Groetjes,
Juf Aniek

Babynieuws!
Tasnim uit groep 4 heeft er een broertje bij. Zijn naam is Ilyas. Wij wensen
Tasnim en haar gezin veel liefde en geluk toe met de nieuwe
baby InchaAllah.

Toetsen
De kinderen uit groep 3 hebben hun eerste toets van veilig
leren lezen al gehad. Nu staat de tweede toets alweer
voor de deur! Wilt u nog even goed oefenen met het lezen
van de woorden samen met uw kind?
Groep 4 maakt volgende week de eerste rekentoets voor
dit schooljaar. Spannend!

Eerste aardrijkskunde les
Wij hadden deze week onze eerste les aardrijkskunde. Deze
was erg leuk. We hebben geleerd dat er verschillende
soorten huizen zijn en dat onze klasgenoten niet allemaal in
hetzelfde huis wonen. Met aardrijkskunde leren we heel veel
over de wereld en verschillende mensen. Dit vinden wij erg
leuk.

Juffendag
Op vrijdag 6 oktober hebben wij op school juffendag
gevierd. Alle groepen hebben er een gezellige dag
van gemaakt samen met de kinderen. Wij hebben
gezamenlijk spelletjes gedaan en lekker geluncht. We
bedanken de ouders voor het lekkere eten en de
cadeautjes.

Groep 8 maakt de komende periode op woensdag en
vrijdag de begincito. Ik wil de ouders hierbij vragen om erop
te letten dat de kinderen op tijd naar bed gaan en dat ze
op tijd in de klas aanwezig zijn.

Stagiaire
Wij hebben van maandag 23 oktober t/m vrijdag 3 november een stagiaire in
de klas. Haar naam in Soumia. Ze zit in het vierde leerjaar in het voortgezet
onderwijs. Wij verwelkomen Soumia en wensen haar een fijne en leerzame
periode in onze groep.

Wintertijd
aankomend zondag gaat de wintertijd in, vergeet niet je wekker te
verzetten. In de wintertijd zijn de leerlingen elke vrijdag om 11.45 uur uit.

Belangrijke data:
Woensdag 8 nov.
Woensdag 8 nov.
Woensdag 22 nov.
Dinsdag 5 dec.
Vrijdag 22 dec.
Ma. 25 dec. t/m vr. 5 jan ’18

Ouderavond
Nationaal schoolontbijt
Luizencontrole
Schoolschaatsen
Studiedag, leerlingen vrij
Wintervakantie

