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Inloopochtenden MB
Net als voorgaande jaren bieden wij ouders van de kinderen uit de MB de gelegenheid om eens een kijkje
te nemen in de klas. Daar zijn de volgende inloopochtenden voor 😉
Dinsdag 16 oktober, donderdag 22 november, woensdag 23 januari, dinsdag 26 maart en donderdag 6
juni.
Aanspreekpunt: Sanne en Nienke

Van het bestuur
a.s woensdag 03 oktober is er inloopspreekuur 11.45- 12.15 uur Bestuursleden zijn dan aanwezig om alle
vragen die u heeft te beantwoorden
Bovenbouw
De kinderen van de BB volgen woensdag 3 oktober a.s. een educatief programma in het Buitenmuseum.
“Gezworen vrienden’. Dit programma is ontwikkeld voor de Kinderboekenweek met als thema: Kom erbij!
Vriendschap staat hierbij centraal. In aansluiting op dit thema kunnen kinderen in het museum in de huid
kruipen van verschillende ‘straatschoffies’ die een rol spelen in bekende en minder bekende (oude)
kinderboeken als Boefje, Ratje en Kruimeltje. Al doende ontdekken de kinderen hoe belangrijk
vriendschap is als je samen moet overleven op straat. Het programma in het kort:
Het is uitkijken geblazen in de straten van het Zuiderzeemusem! Bendes straatkinderen als de Zwarte Hand, de
Kruimeltjes, de Ratjes en de Boefjes maken hier de dienst uit. Voor de mensen om hen heen zijn ze vaak een plaag,
maar de bendeleden gaan onderling voor elkaar door het vuur.
Net als arme straatkinderen 100 jaar geleden proberen de kinderen samen van alles om het hoofd boven water te
houden. Of ze nu ongezien een stukje brood proberen weg te nemen bij de bakker of een cent proberen te verdienen
door karweitjes te doen, alleen door elkaar blindelings te vertrouwen, samen te werken, met elkaar te delen en elkaar
te beschermen kunnen zij overleven. Ondertussen moeten ze uitkijken dat de inspecteur van politei of de directrice
van het weeshuis hen niet in de kraag vat …

Er zijn twee ouders nodig die met ons mee gaan woensdag …wie durft? Geeft u zich dan alstublieft op bij
de leerkracht of via e-mail bij Helmi
TB
Voor het vrijdagmiddag circuit is juf Manon op zoek naar deksels van bijv. groentepotjes. Wil u mee
helpen sparen? Alvast bedankt!
--- persbericht --Op zondag 7 oktober kleurt het Streekbos Unicefblauw!
Heb je je al opgegeven voor de Unicefloop op zondagmiddag 7 oktober? Doe dat snel met deze link want dan krijg je
je sponsorenvelop en kun je sponsors gaan zoeken. Zo help je andere kinderen aan een fijne kindertijd, zonder
honger, ziektes, gevaar en kinderarbeid.
Naast de kabouterloop en 5 km loop hebben we dit jaar nieuw een kidsrun van 2,5 km!
En voor de ouders is er in de ochtend een prestatieloop van 5, 10 en 15 km. Opgave hiervoor kan met deze link
Meer informatie over deze gezellige dag voor jong en oud vind je op unicefwf.nl
--- einde persbericht ---

