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Schoolfotograaf

Zaterdag 1 oktober: open dag
dierengezondheidscentrum en dierenasiel

 

Woensdag 28 september

Gymnastiek

Dit schooljaar volgen meester Jari en juf Laura de leergang
vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. Studenten die na
2001 met de pabo gestart zijn, zijn niet meer automatisch
bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs aan
groep 3 tot en met 8. De leergang vakbekwaamheid
bewegingsonderwijs leidt tot een brede bevoegdheid
waardoor je gymles mag geven aan alle groepen in het
basisonderwijs. 
Juf Laura (start na de kerstvakantie) en meester Jari (is
afgelopen week gestart) mogen vanaf de start van hun
opleiding gymlessen geven om zo de geleerde theorie in
praktijk te brengen. 
Hierdoor worden de gymlessen op vrijdag voor groep 6/8
gegeven door meester Jari. Als meester Jari de gymlessen
verzorgt,  zal meester Wesley/juf Paula in groep 5 zijn. 

Terugblik

De herfst is nu echt begonnen, tussen de regenbuien door kunnen we gelukkig ook nog even buitenspelen!
Ook in groep 1/2 zijn we gestart met het thema herfst. Ondertussen leren de kinderen in groep 3 elke week
weer nieuwe letters lezen en schrijven. Wist je dat ze de schrijfletters ook al heel goed kunnen maken met
klei? 
Afgelopen donderdag zagen de kinderen twee nieuwe gezichten op school: meester Stefan en meester Tim.
Zij lopen stage in groep 5a en 7. Heel veel plezier en succes op de Johan Friso! 
De kinderen in groep 5 hebben zich verdiept in de hunebedden. Wat zijn hunebedden en hoe werden ze
waarschijnlijk gebouwd? Dit kunnen ze nu vertellen, en ze hebben zelf ook geprobeerd om een hunebed te
bouwen.
Groep 6 heeft een workshop gekregen in de klas: Druk met Kunst. De kinderen hebben hun eigen machines
ontworpen en gemaakt met drukkunst. 
In groep 7 hebben ze het over de Eerste Wereldoorlog gehad. De kinderen vinden het heel interessant en
willen alles over weten! De kinderen hebben zelf een brief geschreven alsof ze zelf soldaat waren. Allerlei
feiten die ze vanuit de lessen te weten zijn gekomen, kwamen weer terug in de brieven. 
In groep 1/2A en in groep 4 staat een troostdoos die gevuld wordt met mooie en lieve dingen voor Zoë en
en Riley. De klassenouders hebben een troostknuffel voor beiden gekocht, met het geld dat in de klassen is
opgehaald. Heel mooi, een troost en houvast voor deze periode en later. 



Week 39 (26/09 - 30/09) – Hoe komen we hier uit?

Exodus 8:16 - 9:35, 10, 11 en 12:1-51

Omdat de farao blijft weigeren komen er steeds meer plagen in het land:

ongedierte, veepest, nare plekken, hagel, sprinkhanen en duisternis.

Nadat de farao nog steeds niet luistert, sterft in elk huis van Egypte de

eerstgeborene. Dan zegt de farao dat de Israëlieten moeten vertrekken; hij

vraagt Mozes om voor hem te bidden. Midden in de nacht trekken ze weg

uit het land, op weg naar een nieuwe toekomst.

Week 40 (03/10 - 07/10) – Zijn wij vrij?

Exodus 14:9-31 en 15:1-26

De Israëlieten zijn weggetrokken uit Egypte, maar de farao komt hen toch

weer achterna. Bij de Rode Zee kunnen ze niet verder. De Israëlieten

worden bang en zeggen tegen Mozes dat ze beter in Egypte hadden

kunnen blijven. Maar dan wijst God een weg, dwars door de zee. Aan de

overkant zingt Mozes een lied van bevrijding.

Meelezen met de verhalen uit 

kind op maandag?

Directievoering vanaf 31 oktober

Vanaf maandag 31 oktober (na de
herfstvakantie) is Chantalle terug van haar
zwangerschapsverlof en gaat ze haar
werkzaamheden weer oppakken op school.
Chantalle zal dit schooljaar nog
ouderschapsverlof opnemen. Daardoor
worden haar vaste werkdagen maandag,
woensdag en donderdag. Fanny zal haar
gedurende het ouderschapsverlof blijven
ondersteunen met directietaken op de
dinsdag. Chantalle is in de week voor de
herfstvakantie alvast een aantal keer op
school voor de overdracht. 


