Week 41

Jaargang 13 Nr. 8

Nieuws
Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober was de opening van de kinderboekenweek
met de 3 scholen van Sonate samen. Elke klas had een slinger
gemaakt die aan de brug werd gehangen. Na een praatje en het
ophangen van een symbolische vriendschapsslinger, dansten alle
kinderen op het liedje ‘Kom erbij’ van Kinderen voor kinderen. 9
Kinderen van de 3 scholen waren geseleceteerd om op ‘de brug’
de dans voor te doen. Van onze school mochten Shueb (uit groep
zilver), Loïs (uit groep oranje) en Amina (uit groep groen) daar
dansen en dat deden ze heel knap!
Tijdens de kinderboekenweek zal er in alle klassen meer aandacht
zijn voor boeken en lezen.

De schoolfotograaf
Op 25 oktober komt de schoolfotograaf!!!
Zorg dat je haar goed zit en trek je coolste
kleren aan!
Wil je met je broertje en/of zusje die ook op Het
Kompas zit op de foto? Dat kan! Laat dit even weten
aan de juf!
Wil je met broertjes/zusjes van Het Carillon op de foto? Dat kan ook! Haal uw kinderen zelf
op en breng ze naar de speelzaal. Van 12.00 uur tot 12.15 uur heeft de fotograaf hier tijd
voor!
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Thematisch werken
Komende week sluiten we ons eerste thema ‘sport en spel’ af. Tijdens dit thema was er
veel tijd en aandacht voor spelletjes en sport, waarbij regels en afspraken belangrijk zijn.
Regels en afspraken hebben we ook met de kinderen in de klas vastgelegd om een
gezellige maar goede werksfeer te krijgen.
Het volgende thema start na de herfstvakantie en het
onderwerp is ‘eet smakelijk’. Er staan weer veel leuke lessen
gepland met diverse activiteiten met o.a. handvaardigheid,
muziek, leerzame filmpjes en uitstapjes.
We hebben er al zin in!
Bericht vanuit de Lambertuskerk
Kerstspel
De zomervakantie is weer voorbij. Dit betekent dat wij al weer druk bezig zijn met de
voorbereidingen voor het kinderkerstspel in de Lambertuskerk op kerstavond.
Voor dit geweldige spektakel zijn we ook dit jaar weer op zoek naar kinderen die ons hierbij
willen helpen.
Wij zijn op zoek naar enkele engeltjes, die samen met de grote engel een dansje willen
opvoeren. Jongens en meisjes uit groep 1-2 mogen zich hiervoor opgeven. ER wordt
ongeveer zes keer geoefend, en een generale repetitie. De data waarop wordt geoefend is
nog niet bekend.
Ook zijn we opzoek naar enkele herders en herderinnetjes voor een breakdance. Jongens
en meisjes uit groep 7-8 mogen zich hiervoor opgeven.
En natuurlijk zijn we op zoek naar kinderen die mee willen zingen in het koortje. Je hoeft
geen geoefend zanger te zijn. Maar wil je meezingen en onderdeel zijn van dit spektakel,
geef je dan op.
Als laatste, en niet onbelangrijk, zijn we op zoek naar een kindje Jezus ( Tussen de een
maand en zes maanden oud) en Jozef en Maria.
Iedereen kan zich opgeven tot uiterlijk 10 oktober 2018 via e- mailadres
kinderkerst.lambertus@hmaria.nl
Werkgroep Kinderkerstspel

Wisselingen in de groep
Week 41
( 8 t/m 12 oktober 2018 )
De leerkracht van uw kind is mogelijk niet alle dagen in de groep aanwezig. Soms is een
leerkracht een dag vrij, soms heeft een juf of meneer ook nog een andere taak in de school
waar hij of zij op dat moment aan werkt
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Groep
Rood
Goud
Geel
Wit
Groen
Paars
Blauw
Brons
Oker
Oranje
Zilver

Maandag
08-10
Juf Marianne
Juf Edith
Juf Malinda
Juf Yvonne
Juf Linsey
Juf Petra
Juf Ellen
Juf Sietske
Juf Janis
Juf Heidi
Juf Sietske

Dinsdag
09-10
Juf Marianne
Juf Edith
Juf Malinda
Juf Yvonne
Juf Linsey
Juf Petra
Juf Ellen
Juf Hermine
Juf Janis
Juf Heidi
Juf Sietske

Woensdag
10-10
Juf Marianne
Juf Marion
Juf Malinda
Juf Suus
Juf Linsey
Juf Petra
Juf Ellen
Juf Sietske
Juf Lenneke
Juf Heidi
Juf Sietske

Donderdag
11-10
Juf Renee
Juf Marion
Juf Malinda
Juf Suus
Juf Evy
Juf Lenneke
Juf Kirsten
Juf Sietske
Juf Lenneke
Juf Heidi
Juf Sietske

Vrijdag
12-10
Juf Renee
Juf Marion
Juf Malinda
Juf Suus
Juf Evy
Juf Lenneke
Juf Kirsten
Juf Sietske
Juf Lenneke
Juf Heidi
Juf Hermine
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