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Agenda voor de maand oktober:
02-10 Start Kinderboekenweek thema ‘’Reis mee’’
Start voorleeswedstrijd voor de groepen 4 t/m 8
7-10 koffie uurtje met Claudia van 8.30-9.30 uur
11-10 Studiedag alle leerlingen vrij.
17-10 Klankbordavond 19.30-21.00 uur
21 t/m 25 okt. Herfstvakantie
28-10 GMR
30-10 Hoofdluiscontrole

Jarigen in oktober:
01-10 Jocelyn v.d.Horst

Allen
30 alvast een gezellige verjaardag toegewenst!!!!!
30
-10 Hoofdluiscontrole
Jaarvergadering
O.R. & M.R.

:

De jaarvergadering georganiseerd door de O.R en M.R is goed
bezocht. Daaraan sluitend was er in elke groep informatie over het
komende schooljaar.

Schoolreis:
De kinderen in groep 2 t/m 5 zijn op een regenachtige maandag op
schoolreis geweest naar het Land van Jan Klaassen. Met een grote
bus vertrokken wij richting Doetinchem waar wij vriendelijk
ontvangen werden. Eerst hebben de kinderen binnen gepeeld en
hebben we buiten in de tent patatjes gegeten. Na het eten was het
tijd voor een poppenkastvoorstelling van Jan Klaassen. Na de
voorstelling was het droog buiten en konden we nog even een
frisse neus halen in de buitenspeeltuin. Als afsluiting hebben we
met zijn allen nog een lekker ijsje gegeten. Helaas was het toen al
weer tijd om naar huis te gaan. Maar wat een fijne en gezellige dag
hebben we gehad!

Kamp:
De kinderen in groep (5),6,7,8 hebben een geweldig kamp ,samen
met de kinderen van o.b.s de Holsthoek uit Den Nul, beleefd . Op
de fiets naar Haarle, onderweg lekker zwemmen in Raalte. ’s
Avonds naar de Sterrenwacht in Nijverdal en in het pikkedonker op
de fiets door het bos terug. Ook zijn we naar het IJs en
Bakkerijmuseum in Hellendoorn geweest. We hebben een heus
bosparcours met natuurlijke speeltoestellen afgelegd. En tot slot
midgetgolf gedaan en op de terugweg in Heeten nog even lekker in
de speeltuin gespeeld. Al met al een super kamp met prachtig
weer.

Excursie Keizersrande:
27 sept.hebben de groepen 4,5,6,7,8 een bezoekje gebracht aan de
Natuurderij ‘’Keizersrande’’ in Diepenveen.
Na gespeurd te hebben naar kleine beestjes gingen we met
kosteloos materiaal aan de slag om een insect te maken. De
kunstwerkjes kregen een naam en hangen in de boom in de hal.

Inspectie:
Het zal u niet ontgaan zijn dat we op dinsdag 24 september de
inspecteur van onderwijs mochten ontvangen. Meestal wordt zo'n
bezoek al ver van tevoren aangekondigd, maar dit keer wisten we
het pas een week vooraf. Gelukkig zijn we trots op wat we doen en
konden we de inspecteur een mooi beeld van onze school
geven. Over de gehele linie was zij ook erg tevreden. Met hier en
daar een klein verbeterpuntje zorgen we er met zijn allen voor dat
wij jullie en dus ook 'onze' kinderen geven waar ze recht op
hebben: goed onderwijs!

Open dag 12 oktober: Veilig in Olst-Wijhe!
Op zaterdag 12 oktober organiseert de gemeente Olst-Wijhe samen
met de brandweer en politie een open dag op de gemeentewerf
aan de Industrieweg in Wijhe.
De gemeente werkt aan een leuk én leerzaam programma voor
jong en oud. Er zijn verschillende simulatoren waar bezoekers
bijvoorbeeld in virtual reality kunnen ervaren hoe het is om te
rijden met alcohol op en wat afleiding doet in het verkeer. Ook de
ANWB is aanwezig om fietsverlichting te controleren en repareren.
Natuurlijk zijn er ook voertuigen waar kinderen in kunnen zitten en
kunnen zij vragen stellen aan politie- en brandweermensen. Er is
een speurtocht met vragen en leuke opdrachten waarmee zij een
veiligheidsdiploma kunnen verdienen. Ze mogen bijvoorbeeld
spuiten met een brandweerslang en leren over de dode hoek door
in een vrachtwagen te gaan zitten. Voor de grotere kinderen is er
een heuse escaperoom. U bent van harte welkom tussen 11.00 en
16.00 uur. In de Huis aan huis Reklamix en op de Facebookpagina
en website van de gemeente komt later meer informatie.

