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Maud H, Britt, Daniël, Rutger

Afscheid Yvan

Dankdag

Na de herfstvakantie is Yvan verhuisd.
Op dankdag kwam hij afscheid nemen.
Hij had toen vrij. Wij hadden een boek
met al onze namen erin gegeven. Ook
een mapje. Daarin had iedereen een
blad met een foto, een tekening en nog
wat andere dingen geschreven. Wij
hadden ook een lied gezongen voor
Yvan: Weet je dat de Vader je kent. Aan
het eind kregen we ook een traktatie.
We missen Yvan erg!

Jort en Sam mochten voorlezen. Er
deden ook nog kinderen een
toneelstuk. Dat ging over dat je niet
alleen de slechte dingen moet zien
maar ook de goede dingen. Met de
muziek speelden Toine, Sheng, Jesper
en juf Elise en juf Herma mee.
Dominee Marien Kollenstaart
vertelde uit de bijbel en we moesten
een soort wave doen en juichen want
dat stond ook in de psalm. We
zongen Engels en Nederlands liedjes.
Gym Molenwaard actief
Op dinsdag krijgen wij nu om de week gym van Molenwaard actief.
De eerste twee keren kregen we andere lessen dan anders, nu
doen we wel gewoon toestellen zoals anders. Ook doet
Molenwaard actief buiten schooltijd dingen. We kregen tijdens gym
ook een keer een dansles op muziek.

Schoenendozen versieren
Op vrijdag 25 november gingen we schoenendozen versieren onder leestijd. We hadden 3 kwartier
de tijd. De schoenendozen zijn voor arme kinderen. Ze waren erg mooi geworden. Er waren allemaal
verschillende dozen. We hopen dat de kinderen er blij mee zijn!

Zwemdiploma van Mirthe, Jitske en Saskia
Op zaterdag 19 november hebben Mirthe, Jitske en Saskia hun
zwemdiploma B gehaald.
Ze moesten duiken, borstkrollen, de pannenkoek, rugkrollen, op hun buik
en rug zwemmen, op hun buik en rug drijven en watertrappelen.
Ze vonden het erg leuk, maar wel vermoeiend.

Techniek verpakkingen
Met techniek hadden wij verpakkingen gemaakt. We kregen er ook
een cijfer voor. Ze waren erg mooi allemaal! Groot en klein en
verschillende vormen. Er waren ook erg goede cijfers gehaald. En nu
maar wachten op een feestje!

Fietsen check
Op school hadden we een fietsen check voor
de verlichting. Cees IJzerman ,Jesper ,River, Bas en Julian
checkten de fietsen. Het regende☔helaas wel, maar we
deden het in het kleuter fietsenhok. Je had een stempelkaart
daar stond op wat er goed moest zijn.
Als je alles goed had kreeg je een sticker met reflectie, dat
was het bewijs dat je alles goed had. Gelukkig had meer dan
de helft een sticker! De week erna werden de andere fietsen
gecheckt die eerst geen sticker kregen maar toen had
iedereen een goede verlichting!
Lana
Er is een meisje geboren bij
ons (Esra IJzerman).

Marien kampioen
Marien is, samen met
River uit groep 6,
voetbalkampioen
geworden met
de JO11-3.

Ze is geboren op 29 november
om half 7. Ze is geboren in
het ziekenhuis.. Ze is op een
dinsdag geboren. Ze is 3700
gr- en 51 cm. Ze heeft al best
wel veel kleren.

Wat een knappe en
sportieve prestatie!
Gefeliciteerd Marien en
River!

Het is een heel lief zusje!

Sinterklaas
Wij hebben lootjes getrokken
in groep 4/5. We moesten het
een paar keer opnieuw doen,
maar uiteindelijk lukte het wel.
5 december hebben we het op
school gevierd. Er kwamen
Pieten en de Sint. Het was erg
gezellig! Iedereen had iets
leuks. In groep 0/1/2 en groep
3/4 kwamen de Pieten en Sint.
In groep 4/5, 6/7, 7/8 hadden
we lootjes getrokken.

Voor foto’s:
zie website
van school!

