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ALGEMEEN
Agenda
5 november:
6 november:
7 november:
13 november:
19 november:

Nieuwsbrief MJW nr. 6
school dicht i.v.m. staking
Kinderraad
OR vergadering
nieuwsbrief MJW nr. 7
20.00 uur MR vergadering

Algemeen
Bogaviering
In verband met de staking komt de Bogaviering op 6 november te vervallen.

Even voorstellen……
Hoi allemaal!
Ik ben Sofie van de Wijdeven, 22 jaar, derdejaars ALPO student en
aankomend jaar mag ik een plekje vervullen als stagiaire op maandag in
groep 6. Een aantal jaar heb ik in Nijmegen op kamers gewoond maar
sinds oktober woon ik weer in de stad waar ik geboren en getogen ben,
Oss. In het weekend kun je me vinden op het hockeyveld, gezellig met
vriendinnen op het terras of bij mijn ouders thuis. Ik houd van
gezelligheid, spelletjes en lachen. Maar ik kan ook zeker serieus zijn,
bijvoorbeeld afgelopen jaar als commissaris PR bij mijn studievereniging
en natuurlijk voor de klas! Ik heb heel erg veel zin in aankomend jaar en
wellicht komen we elkaar wel eens tegen op de gang.

Stakingsdag 6 november
De stakingsdag laten we als team niet onopgemerkt voorbij
gaan. Een aantal collega’s gaat naar de bijeenkomsten voor
stakende leerkrachten in Arnhem en Eindhoven. Met een groep
andere leerkrachten gaan we een maatschappelijke bijdrage
leveren in Woonzorgcentrum Maasland in Herpen. ’s Ochtends
gaan we helpen bij een creatieve activiteit; tijdens het lunchuur
helpen we mee met het dekken van de tafels en uitserveren
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van de lunch. Ten slotte begeleiden we de bewoners ‘s middags bij het spelen van spelletjes.
De ouderenzorg is eveneens een sector waar het personeelstekort nijpend is. Op onze bescheiden
wijze willen zo aandacht voor hen vragen.

Schilderen

Alle lokalen en gangen worden de komende weken geschilderd. Maandag 4 november zijn twee
schilders gestart met hun werk in de beide kleutergroepen. De eerste muren zijn al in klaar en zien
er fris uit.

Kinderen en hun buitengewone talenten

Onder deze rubriek vermelden wij stukjes over kinderen met buitengewone talenten. Vindt uw
kind en u het leuk om in deze nieuwsrubriek vermeld te worden, stuur ons dan een mail met
vermelding van de prestatie en een foto van uw kind met de prijs. De mail kunt u sturen aan
Linda van der Voet.
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Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2:
Op maandag 28 oktober zijn we met de groepen 1-2 naar het Jan Cunen Museum in Oss geweest.
De kinderen kregen daar uitleg over wat er in een museum te doen is en hoe ze zich moeten
gedragen in het museum. Daarna is een medewerkster met de kinderen gaan praten over de
inhoud van de koffer die wij op school gevonden hadden en die van een van de medewerksters van
het museum was. Zij vroeg de kinderen om haar deze dag te helpen in het museum. Dit wilden de
kinderen graag doen. Ze gingen in kleine groepjes werken aan zes verschillende opdrachten.
Ze moesten de tafel dekken, vormen en kleuren ontdekken in kunstwerken, een tekening maken
voor in een doosje, foto's van stukjes van kunstwerken terugzoeken in het kunstwerk zelf en ze
mochten zich verkleden als de mensen die vroeger in het museum gewoond hadden.

Groep 6
De kinderen zijn druk bezig met het maken van een boekendoos. Na het lezen van een zelfgekozen
boek maken ze een boekendoos, passend bij dit boek. Tijdens de presentatie vertellen ze waar het
boek over gaat, wat ze van het boek vinden en laten ze voorwerpen zien die met het boek te
maken hebben. De eerste boekbespreking hebben we al achter de rug, knap gedaan!
Maandag zijn we in Slabroek geweest. Daar hebben we alles geleerd over stenen: waar ze vandaan
komen, welke soorten er zijn en hoe je de verschillende soorten kunt herkennen. Een leuke,
leerzame ochtend. Hulpouders: bedankt!
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Informatie van derden
In het wandfolderrek bij de hoofdingang van onze school vindt u allerlei informatie over o.a.
instanties, typeopleidingen.
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