Beste ouder, verzorger,
Hierbij de nieuwsbrief van oktober, lekker veel foto’s!
Jumbo
Bij de Jumbo is de actie “Sparen met elkaar” gestart. Wij doen als
Reiger mee aan de actie. In de grote hal staat de dropbox om de
kaartjes op school in te leveren. Als de peuters ook mee sparen
gaat het nog harder! Kaartjes inleveren mag ook bij de juffen! De
dropbox bij de Jumbo was onverhoopt niet geleverd daar, die volgt
nog.

Gevonden voorwerpen
Er zijn veel gevonden voorwerpen. Kijk of er nog iets bij zit van uw zoon/dochter. Het ligt in de grote
hal. Alles wat niet is opgehaald gaat direct na de herfstvakantie naar het goede doel.

GVO
Het ziet er naar uit dat we langere tijd geen HVO kunnen aanbieden door een HVO docent. Als u het
prettig vindt dat uw zoon/dochter zolang de GVO lessen volgt, dan mag u dit aan geven bij de
groepsleerkracht. Zolang er ruimte is kan er geschoven worden. We beraden ons nog of er andere
alternatieven zijn.
Bericht van de GVO juf;
We zijn het schooljaar weer goed gestart met een gezellige les waarbij we wat meer over elkaar of
over onze vakantie kwamen te weten.
In groep 5/6 en 7/8 gaat het eerste thema over ‘bijgeloof, geloof & zeker weten’. Wat kunnen we
zeker weten in de wereld, en wat moeten we maar geloven? En waar kun je allemaal in geloven? In
klavertjes 4, in buitenaards leven, in één of meerdere Goden? We bedenken waar wij eigenlijk
allemaal in geloven en ontdekken alle verschillende visies/meningen.

In groep 3/4 gaan we filosofisch aan de slag met het thema ‘kleuren’. Over de vraag waar kleuren
vandaan komen, hoe de wereld eruit zou zien zonder kleur, over lievelingskleuren en of we een kleur
kunnen bedenken die past bij ‘geloven’, bij ‘God’ of ‘hemel’. Ook lezen we over Elmer de
lapjesolifant, die graag een andere kleur wilde hebben.
Twee thema’s waarover we echt met elkaar in gesprek gaan, en elkaar goed leren kennen. Dat is erg
fijn zo aan het begin van het schooljaar!
Van sommige activiteiten maak ik foto’s die ik op een online prikbord ‘Padlet’ plaats. Op deze foto’s
staan geen kinderen, maar ziet u wel waar ze mee bezig zijn geweest.
U kunt dit prikbord vinden via: padlet.com/juftina en dan de groep van uw kind(eren) aan te klikken.
Vriendelijke groeten,
GVO Juf Tina de Jager
Kinderboekenweek
We zijn van start met het thema “En toen…….?” In elke groep besteden we extra aandacht aan
boeken en met name boeken die zich afspelen rondom het thema geschiedenis. Hierbij een
impressie van een aantal groepen.
Groep 6 en 7
Al zittend in de heksenkring ontstond er een spannend verhaal waarbij de zwamvlok steeds
duidelijker zichtbaar werd.

De kleuters en de peuters

Groep 5

Vakanties/studiedagen 2020-2021
Herfstvakantie 19-10-20 t/m 23-10-20
Studiedag 10-11-20
Kerstvakantie 18-12-20 t/m 01-01-21
Voorjaarsvakantie 12-02-21 t/m19-02-21
Studiedag 17-03-21
Meivakantie 26-04-21 t/m 07-05-21
Studiedag 17-06-21
Zomervakantie 23-07-21 t/m 03-09-21
Met vriendelijke groet,
Omniskindcentrum de Reiger

