Week 41

Agenda
Oktober
09 oktober
30 oktober
November
01 november

2017-2018

Ouderkring Snappet voor groep 4 t/m 8 18.30 - 19.30 uur
Ouderkring voortgezet onderwijs voor de groep van Cinda en Tamara
19.00 – 20.00 uur
Studiedag voor alle leerkrachten van de stichting. Geen school.

Smart Fit
De informatie van Danielle (dietiste) en daarna het maken van de lunch voor alle kinderen was
een groot succes. Dank aan alle ouders die hebben geholpen en in bijzonder Saloua voor haar
informatie werk vooraf.
De gymspellen met alle kinderen (van 4 t/m 12) waren enerverend De jongsten waren duidelijk
vermoeid. Danielle komt na de Kerstvakantie nog 2 keer informatie geven en daarna maken we
samen weer een gezonde maaltijd, of misschien een pauze tussendoortje.
Korfbal toernooi

Afgelopen dinsdag en woensdag hebben de kinderen van de Zandberg erg hun best gedaan
tijdens het jaarlijkse korfbaltoernooi, georganiseerd door Odik. De kinderen, ouders en
leerkrachten hebben genoten! Opvallend was de fanatieke inzet van de korfballers en dat was
mooi om te zien. Groep 5/6 is vierde geworden, groep 8 heeft de derde plaats gehaald in de
poule, groep 7 en groep 3,4,5 hebben de eerste plaats gehaald. Knap gedaan!
Vrijdagochtend zijn de korfballers gehuldigd en de gewonnen bekers worden bij toerbeurt mee
naar huis genomen voordat ze een plek op school krijgen.
Tijdens het toernooi zijn er foto’s gemaakt en die kun je bekijken op de website onder het kopje
Activiteiten.
We willen Bionda Schoute, Saloua Garouj, Esther Schoute, Roan Berkhof en Pieter Kamphorst
heel hartelijk bedanken voor het begeleiden van de teams.
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Ouderkring Snappet groep 4 t/m 8: 9 oktober
Vanaf het begin van dit schooljaar zijn we in groep 4 t/m 8 gestart met SNAPPET, het werken op
tablets. Wij willen graag samen met jullie kijken hoe dat nou in zijn werk gaat. Daarom hebben
we een ouderkring SNAPPET gepland. Jullie kunnen dan met je kind(eren) van groep 4 t/m 8 in
onze klas komen. Wij zullen dan eerst kort uitleggen wat SNAPPET precies inhoudt en
vervolgens kunnen jullie het met je eigen kind(-eren) uitproberen. We starten om 18.30 uur.
Rond 19.30 uur sluiten we de avond af.
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