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Nieuwsbrief 4:zaterdag 28 september 2019.
Korfbaltoernooi:
Vorige week woensdag hebben kinderen van groep 4, 5 en 6 deelgenomen aan het scholen
korfbaltoernooi. Dat hebben ze top gedaan! Naast veel plezier, gingen zij ook met 2x zilver en 1x
goud naar huis toe! Wij zijn enorm trots op deze sportieve prestaties.

Students from group 4, 5, and 6 joined the korfball tournament last Wednesday. They won 2
second places and 1 first place. They did very well!
Opschoondag en grondstoffenbus:
Vorige week vrijdag hebben alle kinderen deelgenomen aan de opschoondag. Gewapend met
handschoenen en vuilniszakken hebben zij op en rondom de school en in de wijk zwerfafval
opgeruimd. Afgelopen maandag en komende dinsdag hebben de kinderen een les gehad in de
grondstoffenbus. Hier leren de kinderen hoe zwerfafval wordt gerecycled. Ook op school gaan
wij in de toekomst ons afval beter scheiden, hierover later meer.

Our students cleaned the school and surroundings. After that they learned what happens with
the litter and how to recylce.
Project “vier de wind”
In samenwerking met cultuur compaan en Eelt, hebben alle kinderen deze week een bezoek aan
molen de Arend in Wouw of aan de molen bij ons aan de overkant gebracht. Daarna hebben alle
kinderen afgelopen donderdag verschillende workshops gevolgd m.b.t. wind, windenergie, de oude
molen en de moderne windmolen. Op het schoolplein was er een echte windturbine. De kinderen
hebben genoten en veel over windenergie geleerd.
Our students learned about wind enegry with a culture project.

Gratis af te halen:
U heeft vast de grote container voor onze school zien staan. Omdat er nu drie lokalen leeg zijn
geruimd (de gang bij groep 6,7 en 8 wordt gerenoveerd) zijn er veel spullen die weggegooid,
opgehaald of weggegeven worden. In de aula liggen er op de tafel voor het podium verschillende
spelletjes, borden, kleding en andere zaken. Deze mag u gratis afhalen. Dus heeft u interesse?
Neem dan gerust een kijkje.
Because op our renovation different items are available for free. You can come and see if you
are interested.
Naschoolse sport:
Na de herfstvakantie start meneer Rik met naschoolse sport voor groep 3,4,5 en NIP MB. U kunt
uw kind hier nog voor opgeven, er zijn nog plaatsen vrij. Kosten voor de naschoolse sport zijn 10
euro.
There are still places available for after school sports by mister Rik.

Opletten in het verkeer:
Nu de herfst weer begint, zijn de middagen en avonden al snel donker. Opvallen en opletten in
het verkeer is dan extra belangrijk.
It is getting dark soon, so we want children to be safe at traffic situations to school and at
home.
Afname NIO groep 8
Op maandag 7 oktober a.s. wordt bij groep 8 de NIO toets afgenomen. NIO staat voor
Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. Deze toets geeft een indicatie van het
niveau voor de middelbare school.
Monday 7th of oktber our students from group 8 will get the NIO test for a indication for their
middle school advice.
Kinderboekenweek:
De kinderboekenweek komt er weer aan! Van 2 t/m 13 oktober is het zo ver. Het thema is dit
jaar “Reis mee” Onze werkgroep heeft voor onze kinderen de komende tijd weer leuke
activteiten georganiseerd: zo openen de leerkrachten woensdagochtend de week op ludieke wijze
en is er op vrijdag 11 oktober een leuke afsluiting.
From 2th of oktober till 13th of oktober there is “kinderboekenweek” with the theme “travel
along”

Herfstvakantie:
Vrijdag 11 oktober om 14.30 uur start de herfstvakantie. We wensen dan iedereen een fijne
vakantie en zien graag alle kinderen weer terug op maandag 21 oktober om 8.20 uur.
The autumn holiday starts at Friday 11th of oktober at 14.30 o clock. We wish everybody a happy
holiday and hope to see you back at Monday 21th of oktober at 8.20 o clock.

