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S

S

choolfruit

int op bezoek

Afgelopen weekend is Sinterklaas
aangekomen in Nederland.
Hij wil ook graag de Vlinderboom komen
bezoeken en doet dat op maandag 3
december.
Wij willen u daarom vragen om niet bij de
K&R zone te parkeren, zodat we
Sinterklaas goed kunnen ontvangen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

P

epernoten bakken

Onze chef-koks uit de groepen 1 t/m 4
hebben hun culinaire bakkunsten
vertoond….ze hebben pepernoten
gebakken!
Met hulp van ouders die welwillend hun
tijd en oven beschikbaar stelden heeft
iedereen heerlijk kunnen proeven.

Wat zal het volgende week zijn? We krijgen
zowaar waspeentjes, kaki en appel! Kaki?!
De kaki lijkt op een vierkante tomaat en is
erg zoet.

S

port na School

Elke keer zijn wij blij te zien hoe leuk
kinderen het vinden deel te nemen aan de
blokken van Sport na School. Wij kunnen
maar een beperkt aantal leerlingen
plaatsen, dus VOL=VOL. Ook voor blok 2
zijn geen plaatsen meer beschikbaar.
Iedereen die deelneemt heeft een briefje
retour mee naar huis gekregen. 11
december gaat vakleerkracht Kim
Heerkens met deze kinderen aan het werk
met het thema Slag en afgooispelen.

Prettig Weekend!
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BEZOEK NATUURMUSEUM DOOR GROEP
5 - 5/6 EN GROEP 6
Deze week bezochten de kinderen uit
bovengenoemde groepen het
natuurmuseum in Tilburg. Voor
verschillende kinderen een eerste ervaring
omdat zij nooit eerder in een museum
geweest waren. Een belevenis heb ik wel
begrepen, veel te kort hoorde ik zeggen.
Hieronder nog een kort verslagje

Wij zijn op donderdag 22 november naar
het natuurmuseum geweest in Tilburg. We
hebben geleerd over de potvis en de ijstijd.
We hebben een speurtocht gedaan. Het
ging over verschillende dieren. Er waren
heel veel opgezette dieren te
zien: Vogels, ijsbeer, vlinders,
een wolf en allerlei honden.
We hebben geleerd hoe lang
de potvis kan worden, zo’n 18
meter en dat er een tijdje
geleden een potvis is
aangespoeld in Nederland.
Het leukst was de quiz die we
samen in een kroeg hebben
gehouden, Oh ja ; en de film
was ook heel leuk.
Laura en Tara van groep 6
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