Weekbrief 17, 18-01-2019
Jarigen

Komende week zijn
Branko, Eva, Hadley,
Maurits, Mathias, Maygan
en Keanu jarig. Wij
wensen jullie alvast een hele fijne verjaardag!
Geboren
Op 14 januari heeft juf Lara
een zoon gekregen. Hij heet
Luuk. Wij wensen juf Lara
en haar man heel veel geluk
met hun zoontje!
Cito
De komende twee weken zullen er weer Cito
toetsen worden afgenomen. Dit geldt niet
voor de kleuters.
Basketbal
Afgelopen zaterdag was het jaarlijkse
schoolbasketbaltoernooi. De jongens zijn
eerste geworden, de meiden tweede en
omdat onze school gemiddeld de meeste
punten had gehaald
hebben de kinderen ook
de wisselbeker
gewonnen. Van harte
gefeliciteerd allemaal!

in de gymzaal, met
maximaal 10 kinderen per
keer, en zal rond de 20
minuten duren. Het is
handig als de kinderen op de dinsdag dat ze
aan de beurt zijn, comfortabele kleding
aantrekken/ meenemen. (Speciale gymkleding
hoeft niet.) Kinderen die het leukt lijkt om
mee te doen, kunnen dit aangeven op een
intekenlijst.
En over sporten gesproken, Filip van
Sportfever blijft voorlopig werken met een
rooster, waarbij alle groepen weer (meerdere
keren) aan de beurt komen. De ervaring leert
dat kinderen het toch prettiger vinden om
met hun eigen groep te sporten tijdens de
overblijf. Ze kunnen dan kiezen uit twee
sportactiviteiten. De onderbouw wordt
hiervan van tevoren op de hoogte gesteld,
voor de bovenbouw hangt het rooster (tot de
meivakantie) vanaf volgende week naast het
voetbalrooster van Tom, op de binnenste
deur naar het grote plein. Ook hier geldt
weer, voor wie er zin in heeft!
Naast de groepen 7 en 8,
mogen nu ook de kinderen
uit de groepen 6 die er zin in
hebben, tijdens de overblijf in
tweetallen naar het
kleuterplein, om daar leuke dingen te
ondernemen met de kleuters. Ook hier weer
enthousiasme alom.
Tot de volgende keer,
Inge, schoolcoördinator Brood & Spelen.

We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Ondertussen bij de Overblijf
De komende weken ga ik op de dinsdag
tijdens de overblijf aan de slag met yoga.
Hiervoor nodig ik de kinderen uit de groepen
6 en 7 uit. De lessen zullen introducerend van
aard zijn. De kinderen kunnen in een paar
weken tijd even ‘snuffelen’ aan wat Mindful
Yoga is, door wat basishoudingen te leren,
ademhalingsoefeningen te doen, een korte
meditatie te proberen en te werken met hun
fantasie (visualisatie). De yoga zal plaatsvinden
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