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Maandag
30 september
Dinsdag
1 oktober
Woensdag
2 oktober
Donderdag
3 oktober
Vrijdag
4 oktober
Zaterdag
5 oktober

Start kinderboekenweek: komen jullie op versierde fietsen??

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

????

7 oktober
8 oktober
9 oktober
10 oktober
11 oktober

Dierendag, groep 7/8 boottocht
Oud papier (John Sieben, Gerjan Woelders)

Speeddate.. – informatie volgt
Afsluiting kinderboekenweek, 11.00 – 11.30 uur

Schoolkamp 7/8
De leerlingen zijn weer binnen!
Met grote verhalen over een gezellig kamp is iedereen enthousiast naar huis vertrokken.
Iedereen heel hartelijk dank voor de gezelligheid.
Ouders, die hebben geholpen met de bagage, heel erg bedankt! Fijn dat jullie dat hebben gedaan.
Juffen bedankt voor de begeleiding!
Het lijkt altijd zo vanzelfsprekend en een mooi schoolkamp is voor iedereen spannend, leuk,
gezellig enz. Voor de begeleiding is één van de mooie momenten het moment waarop iedereen
tevreden, gezond, moe maar voldaan weer bij school is.
Er staan al behoorlijk wat mooie foto’s in de schoolapp. Het downloaden daarvan gaat niet
helemaal zoals het zou moeten, hier wordt aan gewerkt.
Kinderboekenweek
Maandag start voor de Prinses Ireneschool al de kinderboekenweek.
We nodigen alle leerlingen uit om op versierde fietsen naar school te komen. De
officiële start is om 10.30 uur, dus zet je fiets in of bij het fietsenrek. De
vooraankondiging stond al op de app en vanmorgen kwamen al enthousiaste
leerlingen vertellen dat ze maandag op de versierde fiets zouden komen.
Natuurlijk zal er veel aandacht aan het thema “reizen” besteed gaan worden, maar ook aan lezen en
voorlezen. We hebben weer meerder activiteiten gepland.
Maandag 7 oktober hebben we een verrassing in petto…….
Vrijdag 11 oktober zullen we afsluiten met een kleedjesmarkt. Iedereen mag dan weer boeken
meenemen om te verkopen. We houden weer een standaardprijs aan van € 0,50 per boek, voor dat
bedrag kunnen dus de boeken gekocht en verkocht worden. Het is prettig wanneer iedereen gepast
zou kunnen betalen. Naast de markt kan natuurlijk ook iedereen in de klassen kijken wat er allemaal
gedaan is gedurende deze twee weken.

Vrijdagmiddag 4 oktober
Op vrijdag 4 oktober zullen de leerlingen van groep 7/8 ’s middags een boottocht over de Vecht
maken.
We stappen om 13.00 uur op en rond 14.15 uur weer uit de boot.
Het is de bedoeling dat we op de fiets gaan, maar bij minder goed weer zouden we graag gebruik
willen maken van ouders die mee willen rijden (en varen).
Happy Kids
De komende twee weken zullen de leerlingen elkaar (nog) beter leren kennen. Dit doen ze onder
anderen door samen in gesprek te gaan over wat ze leuk vinden en waar ze blij van worden.
Buiten spelen
De springtouwen zijn vooral gebruikt als paardenleidsels, maar ze zijn wel veel gebruikt.
Touwtje springen hebben we wel gedaan tijdens gym en de talentenmiddag – het lukt sommige
leerlingen van groep 7/8 zelfs om met z’n drieën samen te springen. Dat kan alleen als je goed
samenwerkt en overlegt!
Spontaan kwamen al wat leerlingen met een nieuw idee: een kringspelletje! Er is al “zakdoekje
leggen” gedaan en meer zullen volgen.
Voor ideeën: https://nl.scoutwiki.org/Lijst_van_kringspellen of http://spelen.gissen.nl/kring/

