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Blauw
Afgelopen woensdagochtend hebben alle kinderen van de blauwe groepen een onwijs leuke
ontmoetingsdag gehad. We zijn de hele ochtend in Avontura in Dronten geweest. Wat kun je
daar heerlijk spelen! We willen alle ouders die ons heen en/of terug hebben gereden hartelijk
bedanken voor de hulp. Hieronder een indruk:

Verder willen we alle ouders erop wijzen dat er bij elke blauwe groep een klassenkrant
hangt. Hierop kun je vinden wie er binnenkort jarig is, welke nieuwtjes er zijn, aan welke doelen we gaan werken en wat we gaan leren. Ook kun je hier vinden aan welk thema we de
komende weken gaan werken. Vanaf volgende week is dat: Thuis. Houd de klassenkrant in
de gaten, want we gaan daar per thema ook de themawoorden ophangen zodat je die thuis
eventueel zou kunnen oefenen.

Oranje
Van maandag 5 september t/m woensdag 7 september zijn de groepen 6/7, 7/8 en 8 met
elkaar op kamp geweest naar Emmeloord. De ontmoetingsdagen vormen een mooie gelegenheid om klasgenoten en leerkrachten beter te leren kennen. Met Minke, Albert en Rogier
waren er qua leerkrachten immers veel nieuwe gezichten mee.
Bij aankomst hebben we eerst samen de omgeving ontdekt. Een groen, ruim opgezet terrein
met twee grote velden waar je heerlijk vrij kon spelen. Op het terrein was ook het slaapgebouw waar zowel op de begane grond als op de eerste verdieping in twee ruimten geslapen
kon worden. Het terrein werd verder omringd door een groot bos waar we, nadat we de
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slaapplekken veroverd hadden en onszelf geïnstalleerd hadden, begonnen met het spelen
van het eerste spel. Vele spellen zouden overigens volgen. Hutten bouwen, levend zeeslag,
levend stratego en 's nachts de vossenjacht welke behoorlijk spannend was....!! Alle spellen
maakten hongerig en gelukkig waren de kokkies het hele kamp aanwezig om ons te voorzien
van de lekkerste versnaperingen! Jacqueline, Arnoud en Gina, top gedaan! 's Avonds na de
vossenjacht volgde een spannend kampverhaal en daarna was het bedtijd. Na nog even
heel stiekem en totaal niet opvallend te hebben gefluisterd met elkaar....... was het om 0.30 u
uur toch wel echt bedtijd.

De tweede dag begon al vroeg. Om 8.00 uur was iedereen uit bed, want na een snel ontbijt
begon om 9.00 uur het spelprogramma.
Monique en Michiel hadden op een veld allemaal waterspelletjes uitgezet, de grote klimmuur
kon worden beklommen en in het bos kon levend zeeslag gespeeld worden.
's Avonds was het dan zover: de bonte avond! Alle groepjes hadden op school al iets voorbereid met hun kampouder. Door de heerlijke temperatuur, het hele kamp was het +/- 25
graden, deden we de bonte avond buiten. Een groot succes. Met hele leuke, zelfbedachte
stukjes. A la X-factor voorzag de jury, bestaande uit leerkrachten en ouders, de toneelspelers van commentaar. Nadat bekend werd dat iedereen gewonnen had, barstte een heus
feest los. Na de bonte avond was iedereen moe en de volgende ochtend was het tijd om de
spullen in te pakken.

2

Nieuwsbrief
9 september
2016

September 2016
Maandag 12 t/m
donderdag 15 september

Week van de omgekeerd 10minutengesprekken

Inschrijven bij de medewerker
van uw kind

Vrijdag 16 september

Studiedag

Alle kinderen zijn deze dag vrij

Donderdag 22 september

Algemene ouderinformatieavond

19.30 – 21.00 uur

Bijlage op volgende pagina: Poster LelySTART
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