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Agenda 
7 november Studiemiddag; de leerlingen zijn 

vanaf 12:00 uur vrij 
11 november Nationaal schoolontbijt 
 Versieren Sint 
17 en 18 november Schoolfotograaf 

5 december Sinterklaasviering 

 Continurooster t/m 14:00 uur 

 
Studiemiddag 
Op maandag 7 november is er ’s middags een studiemiddag. 

Alle leerlingen zijn om 12:00 uur vrij.  

 

Groep 1/2B 
Op dinsdagochtend zijn de kleuters van groep 1/2 B op visite gegaan bij de peuters,  juf Thea 

en juf Aicha van Peuterspeelzaal Ziezo. 

Juf Thea las voor uit 

“Boer Boris gaat naar 

oma”. In het verhaal 

wordt verteld over het 

oogsten van fruit en wat 

je ervan kunt maken. 

Na het voorlezen 

mochten de kinderen 

daarom proeven van 

appel, peer en  pruimen. 

Ook was er voor 

iedereen een toastje 

met jam en een klein 

stukje appeltaart. 

Nou, daar hadden de 

kinderen wel trek in!  
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Schoolfotograaf 
Lieve ouders, 

Donderdag 17 en vrijdag 18 november is de 

schoolfotograaf er weer. U kunt net als voorgaande jaren 

ook broer/zus-foto’s laten nemen. Dit geldt niet alleen 

voor broers of zussen die op school zitten. Ook kleine 

broertjes en zusjes die nog thuis zijn kunnen op de foto 

met hun grote broer of zus. Hiervoor dient u uw kinderen 

op te geven via de ouderportaal. De broer/zus foto op 

school zullen gewoon onder schooltijd worden genomen. 

De broer/zus foto van kinderen die nog thuis zijn zullen 

vrijdag na school worden genomen. Na opgeven zullen wij 

een lijst maken waarbij u de tijd doorkrijgt. We hopen dat 

we ook dit jaar weer mooie schoolfoto’s krijgen 

    De Ouderraad 

 

 
“Goed Gedaan” les 4 
 

De komende twee weken hebben 

wij weer een nieuw thema uit de  

methode Goed gedaan. In de klas 

hangt de les als met de opdrachten, 

zodat iedereen deze goed kan zien. 

 

 

Les 4: ‘Opkomen voor jezelf’. 

Per groep komt het er op neer dat 

opkomen voor je eigen belangen 

lastig is. De een durft niet hardop te 

zeggen wat hij wil, terwijl de ander 

juist probeert af te dwingen dat hij 

zijn zin krijgt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.klimopnederweert.nl/images/news/images/26707&imgrefurl=http://www.klimopnederweert.nl/news/26707/Schoolfotograaf&docid=VRVZT6PZbtPAUM&tbnid=TaEqmpDe0iEkxM:&w=223&h=226&bih=932&biw=1680&ved=0ahUKEwjawY2eufjPAhVIBBoKHZXBBzAQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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De totale hoeveelheid water op aarde heeft een 

volume van 554 miljoen kubieke kilometer. 

Waterweetje 

 


