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In deze Nieuwsbrief

De Zandkampen zal deze ochtend (en
ook vrijdagochtend 9-11 wanneer obs
de Spelwert deelneemt aan
Streetwise) van 8.30-12.00 uur
afgesloten zijn voor het verkeer. Dit
betekent dat de parkeerplaats bij de
school na de start van de dag niet te
bereiken is. Auto’s kunnen nog wel de
parkeerplaats verlaten.
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Iedereen heeft nog een paar dagen
extra de tijd om de schoenendoos te
versieren en te vullen…..
De schoenendozen voor actie
schoenmaatje worden niet op
donderdag 8 november, maar op
maandag 12 november opgehaald
door mw. Mieke Erlings.

Streetwise
Als ouder je kind veilig aan het
verkeer leren deelnemen!
Kinderen doen vandaag de dag weinig
ervaring op in het verkeer. De eerste
jaren zitten ze vooral in de bakfiets,
het fietsstoeltje of op de achterbank.
Maar het is belangrijk dat
ze zelfstandig aan het verkeer leren
deelnemen.

Deze week komen er in alle groepen
‘verhalenvertellers’. Zij vertellen
verhalen die te maken hebben met
het Sint Maartensfeest, het feest van
delen.
In de bovenbouw is de ‘echte’
Bommelse Sint Maarten geweest. Hij
heeft het mooie Sint Maarten verhaal
verteld. In groep 8 hoort daar ook een
stukje geschiedenis bij.

Zo weten de kinderen nu meer over
de Romeinen en het Romeins leger in
Nederland. Er is in Rossum ook een
gedeelte wat ze Rome noemen. Dat is
wel heel dichtbij.... Zijn wij
afstammelingen van de Romeinen?
Om kinderen dan ook beter te leren
omgaan met het drukker verkeer,
heeft de ANWB het programma
Streetwise ontwikkeld. Een praktisch,
maar vooral leuk én leerzaam
verkeerseducatieprogramma, dat
zowel scholen als ouders helpt bij het
verkeersvaardig maken van kinderen.
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Professionele instructeurs komen een
ochtend naar de school en geven
verkeerstrainingen op maat.
Op donderdag 8 november krijgen de
kinderen van de Leiboom dit
verkeerseducatieprogramma
aangeboden.

De groepen 1,2 en 3 zijn naar de
voorstelling 'Borre en de nachtzwarte
kat' geweest. Het ging over een oude
mevrouw (Roos) en haar hond Borre.
Ze zijn samen heel gelukkig tot er
zwarte kat in de tuin zit. Roos wil hem
binnenhalen, Borre niet.

Hij is erg jaloers op de kat. Maar Roos
kan haar liefde best delen tussen de
hond Borre en de kat. Dit verhaal
werd in de kuil van onze school
gespeeld door Marika en Margot.

Nieuws adoptiekinderen

Misschien had je hem al gezien, de
poster bij de ingang van de kuil.
Hierop kun je zien dat we sparen voor
Ranvir en Emanuel.
Elke maand zal de hand gevuld
worden met het bedrag wat we al
gespaard hebben.
We hopen dat de leerlingen van onze
school hieraan meehelpen door op
maandagochtend een klein bedrag
mee te nemen naar school en dit in de
spaarpot voor de adoptiekinderen te
doen.
Ranvir en Emanuel zijn heel blij met
onze hulp zoals je kunt lezen in de
brief die Ranvir ons gestuurd heeft.
Daarnaast komt op maandag 12
november een voorlichter van Red
een kind op school om uit te leggen
hoe ze ons geld gebruiken om de
adoptiekinderen te helpen.

Bezoek AVRI
Ook op onze school proberen we de
kinderen bewust te maken van het
scheiden van afval.
Papier/plastic/restafval, we scheiden
het en bieden het apart aan bij de
inzamelwagens van de AVRI.
Op woensdag 7 november brengen we
met de kinderen uit groep 7 een
bezoek aan de AVRI. Ze kunnen daar
zien en horen hoe er met het afval
wordt omgegaan.
Fijn dat er zoveel ouders zijn die zich
hebben opgegeven om mee te gaan!
Uw hulp is hierbij onmisbaar, heel
hartelijk dank hiervoor!

Agenda
24-10:
01-22: 8.00-8.45 uur: spreekuur
Cesartherapie
31-10: 8.00-8.15 uur; Beweegcircuit
02-11: Ophaaldag All4Africa
06-11: 8.15-8.45 uur: Spreekuur BZJ
06-11: Studiemiddag; leerlingen vrij
07-11: 8.00-8.15 uur; Beweegcircuit
07-11: Excursie naar de AVRI, gr. 7
08-11: Streetwise voor alle groepen
08-11: Doemiddag Cambium, gr. 8
12-11: Ophalen dozen actie
Schoenmaatjes
14-11: 8.00-8.15 uur; Beweegcircuit
17-11: Intocht Sint in Zaltbommel
20-11: 8.15-8.45 uur, spreekuur BZJ

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
dinsdag 20 november.
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