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Schoolreis

Beste jongens en meisjes en beste ouders,
Op donderdag 11 juni gaan we met groep 1 t/m 8 op schoolreis naar
Bokrijk

We vertrekken met de bus. Vertrektijden zijn bekend:
Alle kinderen komen op de gebruikelijke tijd naar school.
Om 8.45 uur verzamelen de groepen zich bij de bussen.
Om 9.00 uur gaan de bussen vertrekken.
We vertrekken om 15.00 uur weer naar huis. We verwachten rond 16.00 uur
weer in Grathem te zijn.
Iedereen neemt zelf een lunchpakketje en drinken mee.
De kinderen mogen géén geld meenemen.
Wilt u snoep meegeven, denk dan aan een klein snoepzakje.
Het is handig als kinderen van de bovenbouw een horloge om hebben.
Graag willen wij u nog vragen het bedrag van € 16.00 per kind (dit bedrag is voor
de entree en buskosten) voor vrijdag 6 maart over te maken op onderstaand
rekeningnummer:
NL79RABO0104035595
t.n.v.: SPOLT
o.v.v.: schoolreis 2020 + naam van uw kind

Afsluiting
thema
onderbouw

Aankomende vrijdag 14 februari is het zo ver.
De meezingmusical als afsluiting van het thema
opa & oma van groep 1-2A, groep 1-2B en groep 34
Voor: alle geïnteresseerde
Waar: in de Nassaurie
Tijd: 11.15-12.00 uur
Uitgevoerd door de kinderen uit de onderbouw.

Groep 1-2

Wij gaan oefenen met de letter g van gezin. De kinderen mogen spullen
meenemen met deze lette, graag voorzien van naam.
Op vrijdag 14 januari houden we met groep 1-2 en groep 3-4 om 11.15 uur een
viering in de Nassaurie als afsluiting van ons thema. Groep 1-2b is voor ons
optreden op zoek naar enkele verkleedkleren/attributen:
-brilletje voor opa en oma
-jasje of giletje voor opa
-klompen

Groep 5-6

Vorige week zijn we verder gegaan rondom het thema Prehistorie, Grieken en
Romeinen. Bij het werkstuk dat we aan het schrijven zijn gaan we vooral in op de
tijd van de Grieken. Het Colosseum, het badhuis, Pompeï en de gladiatoren
komen voorbij in de verschillende werkjes.
De kinderen zijn erachter gekomen dat we nog zo veel informatie hebben over
deze tijd door onder andere opgravingen. Om te ervaren hoe dit er aan toe gaat,
zijn de kinderen ook aan de slag gegaan met een kleine versie van een
opgraving. Zij hebben geen pot, munten of een bouwwerk gevonden onder de
klei, maar wel botten van een dino uit de prehistorie!

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
21 februari
21 februari t/m 1 maart
2 maart

Hosochtend + start carnavalsvakantie
Carnavalsvakantie
Weer naar school

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
10 februari
Jayce (5 jaar)
10 februari
Dinthe (6 jaar)
13 februari
Juf Kristel
We wensen deze jarigen een heel fijne verjaardag toe!

Met vriendelijke groet,
Directie & Team jenaplanbasisschool de Klink
Jenaplanschool de Klink, school waar je leert samenleven.

Groep 1B
Groep 2B
Groep 7-8

