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Belcrumherdenking
Bingo-avond groep 5 t/m 8
Onderzoeksdagen

Mila Gerritsen (5)
Noor Iaddachene (11)
Merijn Goudzwaard (10)
Benthe Bruinstroop (5)
Sem van Gool (5)
Liz Kenter (5)
Konstantinos Margaritis (12)
Roos Nuchelmans (12)
Mick Zweedijk (12)
Klara Günther (5)
Suus Kraaijenbosch (5)

Onderzoeksdagen.
Op 7-8-9 november vinden op De Spoorzoeker de Onderzoeksdagen plaats. In alle klassen zal op
deze dagen aandacht besteed worden aan onderzoekend & ontwerpend leren. In de volgende
weekinfo leest u voor welk thema er in welke groep is gekozen en hoe het programma er precies
uit ziet.
Week van de zichtbaarheid.
Nu de koude en donkere maanden weer in aantocht zijn, willen wij ook onze kinderen klaarstomen
om zich veilig in het verkeer te begeven. Dit doen we door aandacht te besteden aan de Week van
de Zichtbaarheid. Ook u kunt uw steentje bijdragen door bij de aanschaf van een nieuwe jas te
letten op de zichtbaarheid. Zitten er reflectiestrepen op de jas, of nog liever, heeft de jas een felle
kleur? Dan is uw kind een stuk zichtbaarder in het verkeer!

Juffendag verplaatst.
De juffendag voor de groepen 3 en 4 wordt verplaatst naar woensdag 29 mei 2019.

Belcrumherdenking.
De twee groepen acht gaan op maandag 29 oktober de slachtoffers herdenken die gevallen zijn in
de Tweede wereldoorlog in de belcrum. Hier zijn zowel verzetsstrijders als gezinnen overleden. In
verband met het geschiedenis thema 2x oorlog hebben we gedichten geschreven en zullen deze
worden voorgedragen. Ook lezen een paar kinderen de namen van de slachtoffers op. Bij elk
slachtoffer wordt er een roos gelegd. Dit zal plaatsvinden bij het Willem III standbeeld dat naast het
Belcrumhuis staat. U bent van harte welkom om bij deze plechtigheid aanwezig te zijn om 19.00
uur.
Pepijn
Groep 8B

MR-vergadering:
De Mr-vergadering van maandag 5 november gaat niet door. Deze is verzet naar maandag 3
december van 19.30 -21.30 uur. U bent als toehoorder van harte welkom om een vergadering bij
te wonen. De vergaderingen vinden in de teamkamer op het hoofdgebouw plaats.

Familie-Bingo groep 5 t/m 8.
We hebben behoorlijk wat aanmeldingen ontvangen voor de Bingoavond. Alle aangemelde ouders/verzorgers ontvangen vandaag of
morgen per e-mail bericht.
Het beloofd een gezellige avond te worden.

****Kinderkookcafé bij JCBiesdonk.****
Op zaterdag 3 november heeft de Jeugd Centrale Biesdonk weer haar beroemde
kinderkookcafé voor kinderen vanaf groep 1. We willen iedereen die van koken
houdt, een kans geven om gezellig met ons mee te doen. We trekken weer
letterlijk alles uit de kast. De kinderen doen zoveel mogelijk zelf. Hebben ze hulp
nodig, dan geven we die. Het begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer
16.00 uur. Plaats waar je moet zijn: gemeenschapshuis “de Biesdonk” gelegen
aan het Belgiëplein 8. Kosten voor deze middag zijn € 2,00. We gaan weer voor
een leuke middag zorgen.
Kijk ook op onze website www.jcbiesdonk.nl

