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Onze stamgroep heeft zich opgegeven voor een codeer/ programmeer challenge
op St. Ursula Horn
Als klas krijgen we de materialen die we hiervoor nodig hebben namelijk een set
Sphero Sprk+ ballen. Die bedoeling is om de Sphero Sprk+ zo te programmeren
dat deze een bepaald parcours kan afleggen met verschillende opdrachten
onderweg. Maar er moet ook gebouwd worden……
We vertrekken op 11 November om 13.00 uur met de fiets vanaf het Nassauplein
naar St. Ursula Horn
Inloop: 13.15 uur
Start programma 13.30 uur
Einde: 14.30 uur.
Waarschijnlijk zijn we om 15.15 uur wel weer terug op school.
Neem een fiets mee! En……. Is er een ouder/verzorger die zin heeft om mee te
gaan? Laat dit dan even weten bij juf Trudie.

Groep 1-2

Voor ons volgende thema zijn we op zoek naar
schoendozen en oude schoenen. Als u nog oude kinder- of
grote mensen schoenen heeft of schoendozen dan vinden
we het fijn als jullie ze alvast willen bewaren en ze in het
nieuwe thema mee naar school willen geven. Alvast
hartelijk dank!

Creatool

Dank jullie wel ouderraad!!
Dankzij jullie bijdrage aan een
prachtig techniek materiaal zijn we
in staat geweest om een grote
basismaterialenkist te bestellen van
Creatool. Creatool is een technisch
materiaal. We hebben gekozen voor dit materiaal omdat we het in alle groepen
van onze school kunnen inzetten. Men bouwt al spelend aan...





Samenwerken
Onderzoekend leren
Oplossingsgericht denken
Sociale vaardigheden

Creatool bestaat enkel uit natuurlijke en duurzame materialen die multiinzetbaar zijn. Oersterk, degelijk en design. MADE IN BELGIUM.
Samen met de kinderen van de BSO hebben we als team al ontdekkend aan de
slag mogen gaan met dit materiaal. Zo hebben we zelf ervaren hoe het materiaal
ingezet kan worden. Jullie zien aan de foto’s dat wij ook erg enthousiast zijn!

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
22 oktober
meester Luuk
23 oktober
Ryanne (9 jaar)
23 oktober
Megan (10 jaar)
24 oktober
juf Lisonne
We wensen deze jarigen een heel fijne verjaardag toe!
Directie & Team jenaplanbasisschool ‘De Klink’
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