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Schoolontbijt
Woensdag 8 november doen wij mee met het nationaal schoolontbijt. In alle groepen starten
de kinderen om 8.30 uur met een ontbijt. Wilt u uw zoon/dochter dinsdag 7 november een
bord, bestek en een beker meegeven naar school? Wij kunnen dan dinsdagmiddag de tafels
alvast gaan dekken.
Wie van u wil het gezonde ontbijt op dinsdag 7 november afhalen in Hurdegaryp? Gegevens
etc. krijgt u van Froukje Olijve

Schoolfruit
Woensdag 15 november starten wij met ons schoolfruit. Langs deze weg wil ik alvast de
ouders die mee helpen bedanken voor hun hulp voor het wassen en/of snijden en verdelen
van het fruit. Deze ouders zijn per ‘keer’ van 9.30-10.00 uur ‘in de weer’ voor een gezonde
pauze hap!!

Twee ouders hebben zich aangemeld als reserve voor het wassen en snijden van fruit:
Lyanne Wouda
Corrie van Dijk
TOP!

Bijdrage Schoolschaatsen
Wilt u, wanneer u een kind (eren) in groep 5 t/m 8 heeft denken aan het overmaken van
€ 10,00 voor het schoolschaatsen? U heeft hier allemaal een brief over ontvangen.
Bankrekeningnummer: NL 05 RABO 362717303
Graag de naam + groep van uw Kind(eren) vermelden bij de overschrijving.

Ouderavond
Informatieve Ouderavond op 9 november 2017
Tijdens de klassenavond in september heeft Froukje Olijve al kort het één en ander uitgelegd
over de Next Level School, het project waar ook Thrimwalda dit jaar aan meedoet. Op onze
Informatieve Ouderavond besteden we uitgebreider aandacht aan het thema Next Level
School.
Alles weten over hoe de school van de toekomst eruit ziet? Of wat leerlingen en leerkrachten
nodig hebben om leren leuker en beter te maken? Wat is de rol van de ouders ? Hebben de
ouders zelf ideeën ?
Noteer dus alvast in de agenda: de Informatieve Ouderavond op donderdag 9 november
2017, aanvang 19.45 uur.
De agenda voor de ouderavond ontvangt u binnenkort via de mail.
N.B. op de schoolkalender staat de ouderavond op 2 november gepland, maar deze is dus
een week verschoven, 9 november is de juiste datum!!
De Ouder Vereniging van Thrimwalda

Jeugd EHBO
Zijn er ouders die jeugd EHBO kunne/willen geven aan groep 8 van onze school? Tijden
kunnen in overleg. Er zijn boeken en materialen voor praktische oefeningen aanwezig.
Opgave graag bij de groepsleerkrachten van groep 8.

Crea ouders
Er hebben zich enkele ouders aangemeld voor de creamiddagen. Om alles goed tot zijn
recht te laten komen kunnen wij nog wel hulp gebruiken. U mag zelf eventueel invulling
geven aan de middag, maar er is een ‘programma’ samengesteld waaruit u een onderdeel
voor uw rekening kan nemen. Het kan ook zijn dat het u ‘iets’ van techniek wilt/kunt geven
(b.v. banden plakken, solderen). Wij gaan heel ‘creatief’ om met uw aanbod. Deze
creamiddagen zijn op de vrijdagmiddag.

Sinterklaas
Sinterklaas en Zwarte Pieten zijn al druk bezig met het bestellen van de cadeautjes voor
groep 1 t/m 4 en voor die cadeautjes hebben we straks een versierde doos nodig die voor
1 december ingeleverd moet worden dus zet het alvast in DE AGENDA!
Voor de ouders van groep 1&2 is het ook belangrijk om te weten dat de kinderen om
10.30 uur uit zijn op 5 december dus ook iets voor in DE AGENDA.

Nieuws uit groep 1 en 2
Afgelopen woensdag hebben we een zeer geslaagde afsluiting van de Kinderboekenweek
gehad. De kleuters zijn, in groepjes samen met kinderen uit de andere groepen, langs
verschillende heksen- en griezelopdrachten gegaan. Zo konden ze met een bezem een
heksenparcours afleggen, een heksentaart maken, een heksendrankje (spoetnik) maken,
een spinnenkoek eten, geblinddoekt eten proeven, slijm maken en naar een heksenverhaal
luisteren. Wat was het een leuke ochtend!

Na de herfstvakantie starten we gelijk met het thema Sint-Maarten. We gaan natuurlijk een
lampion knutselen. Deze lampion laten we op 10 november zien aan de andere kinderen op
school, daarom zou het leuk zijn als de kinderen voor 10 november een werkend
lampionstokje (voorzien van naam) meenemen naar school. Het is ook fijn als de kinderen
een plastic tas meekrijgen op 10 november om de lampion veilig te vervoeren 😉 Tijdens het
thema Sint Maarten leren we de letter /L/ van lampion en het cijfer 11.
Na de herfstvakantie gaan we ook weer bezig met Rots & Water en kinderyoga. Het accent
in die weken leggen we op houding (wat straal je uit) en voor jezelf opkomen.
Daniëlle Beekman komt na de herfstvakantie proefdraaien, want zij wordt bijna 4 jaar. We
wensen haar een hele mooie en leerzame tijd toe bij ons op school!
Allemaal een hele fijne herfstvakantie en tot 31 oktober!!!!!

Nieuwsbrief groep 3 en 4
Afgelopen woensdag hebben we een geweldige afsluiting van de Kinderboekenweek gehad.
De kinderen konden in groepjes opdrachten doen zoals: een heks tekenen met houtskool,
een elfje maken, een eierkoek versieren als spin, spoetnik maken, etc.
Na de herfstvakantie krijgen de kinderen van groep 3, om de beurt, het leeskoffertje mee en
moeten de kinderen van groep 4 een boekbespreking houden. Verdere informatie volgt na de
herfstvakantie.
Tijdens gymnastiek zijn er toch nog steeds kinderen die hun gymschoenen vergeten of zelfs
niet hebben. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) gymschoenen meeneemt/meenemen.?
We hebben de afspraak dat de kinderen voor de lunch een theedoek meenemen. Wilt u
ervoor zorgen dat ze deze meenemen?
Voor iedereen een prettige herfstvakantie!

!
Groep 5 en 6
Op woensdag 11 oktober jl. deden groep 5 en 6 mee aan “De Week van de Opvoeding,” de
kinderen mochten samen met één van hun ouders sporten in de sporthal in Oenkerk. Veel
ouders hebben, samen met hun kinderen met veel enthousiasme gesport. Dit werd
georganiseerd in het kader van “De Week van de Opvoeding”. Het was, net als vorig jaar,
een groot succes! De eerste zeven weken van het jaar zitten er al weer op! Vooral het
werken met Gynzy valt erg in de smaak. Leerlingen krijgen voor spelling en rekenen op hun
eigen niveau opgaven aangeboden. De groepen 5 en 6 wensen iedereen een fijne
herfstvakantie toe!

Groep 7 en 8
Wisten jullie dat:
- we de laatste weken heel veel leuk activiteiten hebben gehad?
- watercampus!
- Kinderboekenweek
- voorleeswedstrijd met als winnaar onze Ward!!!
- op de djembés spelen
- de speurtocht

- bakken van appeltaart
- het heksenpas
- smikkelen van appeltaart
Veel hè?! En tussendoor werken we hard dus we hebben onze vakantie weer
verdiend.

Verjaardagen
06-11 Marin Hoekstra
16-11 Aucke Limpens
18-11 Pytrick v.d. Kooi
18-11 Sigrid v.d. Kooi
21-11 Danielle Beekman

Een hele fijne dag allemaal!!

De volgende nieuwsbrief komt op vrijdag 24 november!!!

