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Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land en
komende vrijdag komt hij ook op
bezoek bij onze school.
We hopen dat hij de weg naar
onze school kan vinden. We
verwachten hem ’s morgens om
iets over half negen. De kinderen
gaan eerst naar binnen en komen dan naar buiten.
Komt u dan ook om Sinterklaas met ons binnen te
halen?
Daarna zijn er spelletjes in de onderbouwgroepen
met als afsluiting een cadeau. In de hogere groepen
vieren we ook het sinterklaasfeest met cadeautjes,
gedichten en surprises!

Korfbal
Afgelopen woensdagmiddag hebben we met een
team van leerlingen uit groep 8 meegedaan aan het
korfbaltoernooi om het kampioenschap van Rijssen.
Hieronder volgt een interview:

Woensdag was er een korfbal
toernooi in het
sportaccommodatie de
Reggehal. Wij hebben Kim
Hofman geïnterviewd. Voor wie was jij Kim? ‘Voor de
W.A. school.’ Wat vond je er van? ‘Ik vond het wel leuk,
maar jammer genoeg zijn ze 5e geworden.’ Vond je het
lang duren? ‘Best wel lang, maar je kon de tijd wel
vullen met het kijken naar de wedstrijden. In de finale
won de Johan Frisoschool van de Beatrixschool.

Schoolfruit
Woensdag: Tomaat (1 doos voor 40 leerlingen)
Donderdag: Mandarijn (1 per ll)
Vrijdag: Peer (1 per ll)

Schoenendoosactie
In een vorige nieuwsbrief konden we al melden dat er
150 schoenendozen zijn ingezameld voor de Oost
Europa commissie. We hebben besloten om het
zendingsgeld van de maand oktober ook over te
maken naar dit goede doel. Er gaat een mooi bedrag
van 134,82 naar deze actie!

Bibliotheek
Robots en andere nieuwe technologieën
In november staan ‘Robots’ centraal in de
Bibliotheken in verband met de
campagne ‘Nederland Leest’.
Wij hebben twee spannende activiteiten
georganiseerd die perfect aansluiten bij het thema en
die heel leuk kunnen zijn voor jouw leerlingen.
Op zaterdag 18 november staat bij de
Bibliotheek Rijssen de Wowibus geparkeerd. Wowi
betekent Workshop on Wheels. Kinderen en
volwassen kunnen zelf, of door mee te doen aan een
workshop kennismaken met de nieuwste
technologieën. Er zijn uitdagende workshops van een
half uur: programmeren, 3D ontwerpen, Virtual
Reality of mediavormgeving.
Op woensdag 22 november vertelt
kinderboekenschrijfster Tanja de Jonge in het
Kulturhus in Holten over robots en haar
boek Cyberboy. De vriend van Kevin, Bjorn, is twee
jaar geleden verongelukt. Maar dan staat hij ineens
weer voor Kevins neus .

Agenda
29 november
MR vergadering
30 november, 4 dec. Contactavond gr. 1 t/m 7
1 december
Sinterklaasfeest op school

