Uniek nieuws december 2019

Beste ouders,
Vorige week donderdag hebben we de Sint hier op school mogen
verwelkomen en genoten van het feest. Gelukkig is het allemaal
goed gekomen met de stoomtrein en de cadeautjes en was het
weer een gezellige boel op school.
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Kerst
Vorige week hebben verschillende ouders de school weer in kerstsfeer gebracht. Lampjes
branden en de kerstbomen staan. Altijd weer een gezellige tijd. Zo hangen bij de groepen weer
de lijsten voor de Kerstmaaltijd die we woensdagavond van 17.00-18.00 hebben. Geen zin om
die avond heen en weer te rijden naar huis? Blijf dan gezellig op het leerplan een hapje meeeten met de ouderraad. Het zou fijn zijn als iedere ouder iets meeneemt voor dit buffet. Koffie
en thee wordt verzorgd door de ouderraad.
Net als vorig jaar willen we de bewoners van De Gelderhorst weer bezoeken en de door de
kinderen gemaakte kerstkaarten bezorgen. Het maken van de kaarten met elkaar en het geven
van de kaarten aan de bewoners zijn mooie momenten om van te genieten.

Hartelijke groet,
Heidi Kok
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Meedoen met een gymles
Herinnering
Graag willen we jullie uitnodigen voor de open lesweek op donderdag 16 januari 2020. Ik zal
mijn gymles zo aanbieden dat ouders met hun kind mee kunnen sporten. Via deze unieke actie
zal ik jullie als ouder/verzorger meenemen in de wekelijkse structuur van de gymlessen. Ik
betrek alle ouders actief in deze structuur. Per klas kunnen er maximaal 10 ouders meedoen.
(Bij grote interesse kunnen we eventueel uitbreiden.) Via de invullijst bij ingang van de klas
kunnen jullie je hiervoor aanmelden.
Wel vragen we een respectvolle houding en geen ‘geklets aan de zijlijn’. Als ouder beweeg je
mee, help je waar nodig en uiteraard wordt een sportieve outfit en zaalschoeisel verwacht.
Met vriendelijke groet,
Arne Hennink
Docent bewegingsonderwijs bij Gymonderwijs de Vallei

Museumbezoek Kröller Müller

Op dinsdagmorgen 10 december zijn de groepen 3-4 en 5- 6 naar het Kroller Muller museum
geweest. Groep 3- 4 heeft daar een dobbelspel gedaan bij de schilderijen. Filosoferen met kunst
was het onderwerp voor groep 5/6.
Het was een bijzondere ochtend, je loopt niet elke dag in een museum rond!
Hierbij ook een dank je wel aan de hulpouders die meegingen.
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Bezoek groep 8 Technova

Adam:
Ik vond dat Technova heel leerzaam is en
nu heb ik ook meer ervaring in drones
gekregen. Ik weet nu ook waarom
techniek zo belangrijk is

Ik heb ook geprobeerd om suiker te
vervoeren en dat lukte daarom kunnen
we ook in de toekomst zien dat we
pakketjes medicijnen enzovoort kunnen
vervoeren.
De begeleider vond dat wij de eerste groep zijn die het snelst door had wat je moest
doen met de drones.
Wij kregen ook wat info over de zelfbesturende bus die een ongeluk had gemaakt,
daarom hebben ze die bij Technova gebracht om hem te repareren

Anouk:
Technova was heel leuk ik (Anouk) en Bente gingen aan de slag met een stop motion
filmpje. We mochten in een VR-bril kijken en dan zag je de aarde van onder een ruimte
station. Mensen mochten met een drone vliegen, anderen mochten weer een auto op
waterstof of elektriciteit laten rijden en de meneer liet een zelfrijdende bus zien maar die
was kapot, want die was op Schiphol ergens tegenaan gebotst.

De volgende nieuwsbrief ontvangen jullie op 9 januari
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