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Nationaal schoolontbijt
Wat een feest was het vanmorgen op de Christophoor. Voor alle kinderen en ouders stond er
een heerlijk ontbijtje klaar. Met z’n allen hebben we er lekker van zitten smullen! Sommige
kinderen waren zelfs in pyjama naar school gekomen. In de ouderkamer hebben de ouders met
elkaar gesproken over gezond ontbijten. Een goed ontbijt is uiterst belangrijk voor kinderen:
enerzijds moeten kinderen genoeg energie en voedingsstoffen binnen krijgen om te groeien,
anderzijds moeten ze energie hebben om te leren! Het verschil tussen de diverse belegsoorten
en drankjes in relatie tot essentiële voedingsstoffen en suikers is soms enorm groot! Op de website en facebook zijn uiteraard foto’s van het ontbijt terug te vinden.
Herfst in de peuterspeelzaal
Afgelopen week hebben alle peuters een heus herfstpad gemaakt! Op het grasveld stonden allerlei
herfstspullen klaar waarmee naar hartenlust gespeeld kon worden. Zo zijn er onder andere kastanjes in
een mandje gegooid, bladeren gezocht, vruchten uit bomen gesorteerd en hebben de peuters kabouter
Spillebeen op een paddenstoel nagedaan. Aan het eind stond er zelfgemaakte appelmoes klaar. Deze
werd uiteraard lekker opgegeten. Alle ouders en grootouders van harte bedankt voor de hulp!
Cultuur
De Christophoor is al jarenlang een echte cultuurschool. Naast de reguliere cultuurlessen als zang
en dans krijgen alle klassen dit jaar iets extra´s. Dit kunnen voorstellingen zijn op school of in het
theater, maar het kan ook een bezoek aan het museum zijn. De groepen 3, 4 en 4/5 hebben op 4
november het spits afgebeten met de les ‘Snorro in de klas’. Hierin hebben de kinderen samen
met twee acteurs kennisgemaakt met het acteervak. Gedurende dit schooljaar zullen er nog meer
activiteiten volgen. We houden u uiteraard op de hoogte.
Leerlingenraad
Aanstaande donderdag is een belangrijke dag voor de
leerlingen in de bovenbouw. Dan vindt namelijk de
verkiezing voor de leerlingenraad plaats! Vanaf groep 6
zal er per klas één vertegenwoordiger plaatsnemen in
de leerlingenraad, die zes keer per jaar zal vergaderen.
De raad mag voorstellen doen en meningen geven aan
de directie van de school. Op deze manier hebben zij
ook inbreng en worden zij meer betrokken bij de
school.
Juf Laura
Op donderdag en vrijdag is juffrouw Laura bij ons op school werkzaam. Zij zal gedurende het zwangerschapsverlof van juf Ashley ondersteunen in alle groepen. Wij
wensen haar veel werkplezier toe op school!
Cursussen
Aanstaande dinsdag start juffrouw Thea weer met de oudercursus ‘Taal voor thuis’.
Donderdag 17 november start de cursus ‘Peuter in zicht’. Dit is een cursus van drie
bijeenkomsten (allen op de donderdag van 8.30-10.30 uur) en zal gegeven worden
door Miriam Meijer, onze schoolmaatschappelijk werker. Voor deze laatste cursus
zijn nog plekken vrij. Voor meer informatie kunt u terecht bij de peuterjuffen.
Jullie zijn nieuw op school… welkom!
Faith en Kristiën zijn nieuw op school. Wij wensen hen veel speel– en leerplezier op
de Christophoor!
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