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maandag 18 november t/m vrijdag 22 november: kind-ouderleerkracht gesprekken
donderdag 28 november: fietskeuring groep 3 t/m 8
donderdag 5 december: Sinterklaas feest op school
vrijdag 6 december: studiedag, alle leerlingen zijn vrij
donderdag 19 december: kerstviering
vrijdag 20 december: 12.00 uur start kerstvakantie voor alle
leerlingen

Afsluiting Gouden Weken en Kinderboekenweek
Op vrijdag 18 oktober hebben we de Gouden Weken en de Kinderboekenweek
samen afgesloten. In iedere groep was er iets te zien, van bouwwerken, tot
filmpjes, tot aan complete PowerPoint presentaties! Door alle werelddelen in de
verschillende groepen te bezoeken en te bekijken, kon er een stempel in het
paspoort gehaald worden. Als je alle stempels verzameld had, kon er bij de eigen
leerkracht een kleine attentie opgehaald worden; een sleutelhanger in de vorm
van een wereldbol.
Sinterklaas
Sinterklaas en zijn pieterbazen komen dit jaar op 5 december onze school met
een bezoek vereren. Wij zullen de Goedheiligman op de speelplaats ontvangen,
toespreken en toezingen. Natuurlijk zijn jullie als ouders en/of verzorgers daarbij
van harte welkom.
Na de ontvangst buiten volgt het programma op school met de kinderen. De
leerlingen hoeven voor de kleine pauze geen eten en drinken mee te nemen.
Natuurlijk zet Sinterklaas de kinderen van de bovenbouw weer hard aan het werk
om voor elkaar een surprise te maken. Bij het maken van een surprise hoort een
mooi zelfgeschreven gedicht. Om dit jaar extra te kunnen genieten van alle
eigengemaakte surprises, mogen de surprises al vanaf maandag 2 december tot
woensdag 4 december naar school gebracht worden. Ze mogen dan verpakt in
grote vuilniszak in de gemeenschapsruimte gezet worden. Daar staan 2 tafels,
één voor groep 6/7 en één voor groep 7/8.

Schoolfruit
In de week van 11 november starten we weer met het schoolfruit. We krijgen
voor 3 dagen fruit geleverd door een groenteboer. Het fruit wordt op woensdag,
donderdag en vrijdag in de groepen uitgedeeld U hoeft uw kind voor die dag dus
geen fruit of iets anders mee te geven voor de kleine pauze. Elke week wordt u
geïnformeerd welk fruit we krijgen. Mocht uw kind een keer iets niet zo lekker
vinden, dan kunt u op die dag iets anders meegeven.
Pepernoten en speculaas
De kinderen zijn druk geweest met het verkopen van pepernotendeeg en
speculaas. Woensdag 20 november zal het deeg en de koeken aan de kinderen
worden meegegeven. Mocht uw kind aardig wat verkocht hebben, wilt u
hem/haar dan even helpen bij het meekrijgen van alle spullen?
Alles bij elkaar kan het namelijk behoorlijk wat wegen.
Alvast bedankt!

BELONING GROEP 7&8

We hadden de beloning kaart vol. Een beloning verdien je door dat je
goed: Werkt, Samen Werken, Stil wanneer juf het zegt. Als je de ochtend
en de middag goed oplet en actief meedoet. We hebben met de klas een
beloning bedacht we gingen stemmen en de meeste stemmen waren op
het bakken & Koken. De Juffen hadden een datum geprikt en op 13-1119 hebben we het gedaan we hebben gebakken: Taart van Aardbei en
naturel, Mummie met Worstje, Vlaflip, Ranja Suikerrandje, Pizza. Juf heeft
groepjes gemaakt en toen hebben we het uitgevoerd het was heel leuk en
iedereen werkte goed samen en niet vrienden bij vrienden maar iedereen
gemengd het was een geslaagde ochtend en het smaakte allemaal heel
lekker.

Geschreven door Luuk & Jorn
Namens heel Groep 7 & 8

Fietskeuring
Op donderdag 28 november komt er iemand op school om de fietsen van de
leerlingen te keuren. U kunt hierbij denken aan goed werkende verlichting,
goede remmen of stevige handvatten. Na een korte les in de groep, worden de
fietsen gekeurd en indien goed bevonden, van een sticker voorzien.
Aan alle kinderen van groep 3 t/m 8 wordt daarom gevraagd om 28 november
hun fiets mee te nemen naar school.

Afmelden
De laatste tijd merken we dat er regelmatig kinderen onder schooltijd uit de klas
worden gehaald voor een bezoek aan de tandarts, logopedist, of iets anders.
We willen u vragen om dit soort bezoeken zoveel mogelijk ná schooltijd te
plannen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan vinden we het prettig als u de
leerkracht vóór schooltijd informeert over het bezoek.
Ook komt het regelmatig voor dat een leerling ziekgemeld wordt door een
broertje of zusje. Soms wordt dit vergeten door te geven aan de juiste juf,
waardoor die moet gaan rondvragen of het desbetreffende kind ziek thuis is.
Ziekmelden kan telefonisch voor schooltijd, of door een briefje mee te geven aan
de broer of zus.

Workshop elektronica voor meisjes en jongens van 9 t/m 13 jaar
Als echte technici gaan de kinderen aan het werk en werken aan leuke projecten. Ze leren wat
elektriciteit is en wat je ermee kan doen. Spanning (volt) en stroom (ampère) komen aan de orde.
In deze cursus besteden we ook aandacht aan het milieu, het bewust maken en uitleg geven over
alternatieve energiebronnen.
Een bijzonder project is wel het maken van een molentje op zonne-energie. Ze leren bij een project
een frame solderen en zonnecellen monteren en van hout een huisje te maken. Het gebruik van
allerhande gereedschappen, zoals zaag en hamer komen ook aan de orde en dit allemaal op een
veilige en verantwoorde manier.
In een ander werkstuk leren ze ledjes en transistoren op een printplaat te solderen, wat een precies
werkje is. Ze maken van koperdraad een helikopter die wel draait, maar niet vliegt en een
zenuwspiraal.
Deze workshop wordt gegeven door vrijwilligers die in hun actieve leven op dit gebied werkzaam zijn
geweest.
De workshop wordt gegeven op 8 aaneengesloten maandagmiddagen en donderdagmiddagen van
15.45 uur tot 17.15 uur en begint op maandag 20 januari en op donderdag 23 januari 2020.
De laatste lessen zijn dan op 16 en 19 maart. (tijdens de krokusvakantie, van 24 tot en met 28
februari zijn er geen workshops). Er wordt gezorgd voor een glaasje drinken.
Prijs van de workshop is € 35,00.
De minimale bezetting is 5 personen en maximaal 10 personen.
Je kunt dus kiezen voor de maandagen of de donderdagen.
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar secretaris@gildehaaksbergen.nl met opgave
van naam, m/j, adres, leeftijd en telefoonnummer, en de voorkeur: de maandag of de donderdag.
Aanmelden kan tot 29 november.
Medio december krijg je bericht of de workshop doorgaat en hoe je het workshopgeld kunt
overmaken.
De workshop wordt gehouden in de hobbywerkplaats van het Gilde
Industriestraat 51, 7482 EW, Haaksbergen.
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