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Nieuws van de kinderboerderij
Dierendag.
Op woensdag 4 oktober vieren wij Werelddierendag
op de kinderboerderij vanaf 14.00 uur. Kinderen
mogen gezonde traktaties maken van groente en fruit
en deze zelf uitdelen aan onze dieren. In de huiskamer
is het knutselen en kleuren. Deelname is gratis, kom
op tijd!
Halloween.
We vieren Halloween op zondag 29 oktober van 14.00
tot 16.00 uur. Neem je eigen pompoen of kalebas mee
om uit te hollen en versieren. Kom proeven van de
pompoensoep en knutselen in de versierde
huiskamer, bijvoorbeeld een leuk windlichtje maken.
Verkleed komen mag, maar hoeft niet. Deelname is
gratis.

Zegels sparen
Op 4 oktober (vandaag dus) start de Jumbo een actie,
waarbij u kunt sparen voor onze school. Bij de
boodschappen krijgt u zegels, die u kunt toekennen
aan onze school. Voor de gespaarde zegels krijgt onze
school een geldbedrag, dat we willen gebruiken voor
buitenspeelmateriaal voor de kleuters. U kunt uw
zegels aan onze school geven door ze in te voeren op
de site van Jumbo:
(www.jumbosparenvoorjeschool.nl), of via de app die
u kunt downloaden op uw telefoon. Mocht dit niet
lukken, dan staat er bij de hoofdingang van onze
school een bus waar u de zegels in kunt doen.
Deze actie van Jumbo voldoet aan het sponsorbeleid
dat door onze school is opgesteld. De Jumbo sponsort
materiaal voor de school, zonder dat daar een
verplichting aan vast zit of een tegenprestatie
verwacht wordt.

Schoolband
2 kinderen uit groep 8 hebben het initiatief genomen
om een schoolband op te richten. Er zijn inmiddels al
audities gehouden en de band begint al wat vorm te
krijgen. Op dit moment zijn er een aantal zangers en
zangeressen en een dansgroepje voor bij de band.
Ook is er al een slagwerker die mee wil doen. De band
is op dit moment nog op zoek naar een muzikant die
de melodielijn kan ondersteunen, bijvoorbeeld op
gitaar of keyboard. Omdat we het initiatief graag bij
de kinderen laten liggen, kunnen belangstellenden
zich melden bij India of Renske uit groep 8.
Nieuws van de parochie
Op zaterdag 14 oktober is er om 19:00 uur weer een
Gezinsviering in de Sint Petrusbasiliek. Iedereen, klein
en groot, is van harte welkom!
Kinderen en tieners die het leuk vinden om in deze
viering mee te zingen in het koortje kunnen zich
aanmelden via
kinderkoorheilighartparochie@gmail.com . De 14e om
18:15 uur gaan we de liedjes oefenen in de kerk.
Het thema van de Gezinsviering is "Maria, Koningin
van de Vrede". We nodigen alle kinderen en
volwassenen uit om een Mariabeeld mee te nemen
naar de kerk. Je mag ook gerust een zelfgemaakt
Mariabeeldje meenemen. Deze krijgen dan allemaal
een speciaal plekje in de kerk, bij het altaar. Het is
helemaal vrijblijvend.
Als je een Mariabeeld meeneemt, zorg er dan voor dat
je naam er duidelijk onder staat, zodat je zeker je
eigen Maria mee naar huis krijgt!
Welkom!
Werkgroep Gezinsviering
Op de speelplaats
Maandag zijn we van start gegaan met de nieuwe
ruimte binnen PBS: “Op de speelplaats”. Daarbij leren
we de kinderen aan, wat de gedragsverwachtingen
tijdens het buiten spelen zijn. De ouders van de
werkgroep hebben een leuke startactiviteit

georganiseerd. Daarnaast willen deze ouders een map
gaan maken met daarin allemaal spelletjes die op de
speelplaats gespeeld kunnen worden. Binnenkort
komt in de school een bus te staan, waarin u ideeën
voor buitenspeel-spelletjes kunt doen. Wellicht kent u
nog spelletjes die u vroeger zelf heel leuk vond, of ziet
u de kinderen uit de buurt een leuk spel spelen. Alle
suggesties zijn van harte welkom!
Kinderboekenweek
Gisteren is de Kinderboekenweek van start gegaan.
Het thema voor dit jaar is: “gruwelijk eng”. Er zal in de
komende weken in de klassen extra aandacht besteed
worden aan lezen en voorlezen.
De week werd geopend op de speelplaats, waar
Meester Silvo een paar stukken uit boeken voorlas,
die door leerkrachten en 2 ouders van Swoesj werden
uitgebeeld. Deze activiteit viel goed in de smaak bij de
kinderen en iedereen is dan ook benieuwd hoe het
boek verder zal gaan.
Gisteren is ook de tournee van onze “boekenbus”
begonnen. Op deze bus, die van klas naar klas gaat
staan de nieuwste boeken, waar de kinderen dan
kennis mee kunnen maken.
Doel van de Kinderboekenweek is, om het lezen bij
kinderen te stimuleren. We hopen dan ook dat u met
uw kind naar de bibliotheek gaat en daar boeken
leent. Lidmaatschap is voor kinderen gratis!
Welkom
Op 24 september is Jop 4 jaar geworden. Welkom op
onze school Jop!

De volgende Poelpraat verschijnt op 25 oktober.

