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Bag 2 school
Uw kind heeft inmiddels een plastic zak voor de
inzamelingsactie “Bag2school” mee naar huis
gekregen. Inleveren kan op 2, 3 of 4 november op 5
november worden de spullen op school opgehaald.
Voor vragen of informatie kunt u mailen naar
patriciaceelen@hotmail.com moeder van Sven
Boerekamp.

Nieuws uit B4
Voor onze klas is er een spannende tijd aangebroken:
Vandaag (donderdag) zijn de schoolverlaters begonnen met een eerste
kennismaking op de middelbare school. In dit geval op het Varendonck
College.
De kinderen en de ouders oriënteren zich op dit moment welke school het best
bij ieder past.
Daarnaast zijn we druk bezig met het project ‘Wonen’ en met de
voorleeswedstrijd. Ieder jaar is er een schoolverlater die ons mag
vertegenwoordigen op de wedstrijd van Someren in de Ruchte. Wie dat gaat
worden is nog niet bekend.
Spannend dus!
Groetjes uit B4.

Handbal:
Op zaterdag 27 december vindt er weer een handbaltoernooi plaats in sporthal
De Postel” in Someren. In de week na de herfstvakantie kunnen de leerlingen
bij hun juf of meester doorgeven of ze hier aan mee willen doen!! Wij hopen
dat er ook genoeg meisjes zijn die hier aan mee willen doen!!!

Nieuws van B3
In B3 hebben we afscheid genomen van Dewi! Zij ging verhuizen naar Tilburg
en heeft daar ondertussen ook een school gevonden.
We hebben er in de klas voor gezorgd dat Dewi een leuk afscheid heeft gehad.
Verder zijn onze schoolverlaters zich al aan het oriënteren op het
vervolgonderwijs. Op donderdag 22 oktober is er een kennismaking dag op het
“Varendonck” waar we met de schoolverlaters naar toe gaan.
Op vrijdag 23 oktober hebben we het project “Streetwise”, waarbij de fietsen
worden gecontroleerd. Daarna genieten van de herfstvakantie!

Nieuws uit B1
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest. We hebben veel geleerd
binnen het project wonen. We weten nu hoe huizen er in de verschillende
tijden uit hebben gezien, ook weten we in welke volgorde een huis gebouwd
wordt...dit hebben we zelf ook gedaan met kosteloos materiaal.
B1/B2 neemt vrijdag 23 oktober afscheid van juffrouw Francelle.
Na de herfstvakantie zal juffrouw Hilde in deze groep starten.
Een fijne vakantie allemaal!
Juf Jill & Juf Francelle

Nieuws uit M4.
Na de herfstvakantie starten we in M4 met spreekbeurten. De kinderen hebben
een stappenplan mee naar huis gekregen. Hierin staat precies hoe ze een
spreekbeurt moeten maken en leren. We hopen dat de ouders hen hierbij
helpen. Het gaat er vooral om dat kinderen leren om voor een groep te
spreken en over een bepaald onderwerp informatie kunnen verstrekken. We
wensen iedereen veel succes maar vooral plezier met de voorbereidingen.
Op maandag, 2 november, komt Victor Meeuws (oud-leerling) voor zijn MBOopleiding een activiteit doen met de leerlingen. Samen met een medestudent
komt hij deze opdracht uitvoeren.
We zijn druk bezig met het project wonen. We “bouwen” ons eigen droomhuis!
Op donderdag, 12 oktober, kunnen jullie tijdens de inloopavond onze huizen
komen bewonderen.
Ook zijn we hard aan het oefenen voor de voorleeswedstrijd. Eerst worden 2
klassenkampioenen gekozen. Deze gaan naar de finale van de middenbouw.
Tijdens de finale van de middenbouw worden er 2 kinderen gekozen die naar
de grote schoolvoorleeswedstrijd gaan. Heel spannend allemaal!!!

Nieuws uit M2-3
Het is alweer bijna herfstvakantie. Dit betekent dat we al een flink stuk op weg
zijn! Er is hard gewerkt de afgelopen weken. We hebben onder andere aan het
thema wonen gewerkt. Op 12 november is de inloopavond en hier zal meteen
een expositie van het thema wonen te vinden zijn. Op 20 november hebben wij
een studiedag.
Op 2 november hebben we het geluk dat juf Chantal, juf Elle en juf Sanne
(stagiaire) in de groep zijn. Vanaf week 46 zal juf Chantal op maandag in de
groep staan en juf Elle de overige dagen.
Alvast een fijne vakantie,
Groetjes M2-3

Data:
23 okt.: ANWB Streetwise
26 t/m 30 okt: Herfstvakantie
2 t/m 4 nov: Inzamelingsactie Bag2school
12 nov: Inloopavond en de Expositie Wonen en Techniek
20 nov: Studiedag alle kinderen vrij
25 nov: Voorleeswedstrijd

