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Operatie meester Smallenbroek locatie Boswijk.
Meester Smallenbroek is dinsdag 29 september geopereerd. Hij wordt vervangen door juf Dieneke van
Mombergen t/m de kerstvakantie. Meester Smallenbroek is inmiddels weer thuis en het gaat goed met hem!
Hij is al enorm verwend met mooie kaarten in het ziekenhuis! Voor wie hem thuis ook nog wil verrassen met een
leuke kaart, dit is zijn adres: Tegenhouder 53, 9611 MP te Sappemeer.
Operatie juf Petra locatie Boswijk.
Juf Petra wordt dinsdag 13 oktober geopereerd. Zij wordt vervangen door juf Dominique de Vries t/m de
kerstvakantie. Wij wensen juf Petra veel succes toe de komende periode!
Kleuters locatie Boswijk.
- Naar binnen gaan:
De oudste kleuters gaan alleen naar binnen. Wij hebben het al besproken in de kring; zij zijn al groot! Dus graag
afscheid nemen bij de deur. Dit geldt ook voor groep 3 en 4!
De jongste kleuters, die nog naar binnen worden gebracht, kunnen zelf hun jas en tas ophangen, bakje en beker
zelf uit de tas halen! Zo worden zij zelfstandig.
Bedankt voor de medewerking!
- Soppen:
De ouders van groep 1/2a en 1/2b hebben het ‘soprooster’ al gekregen. Woensdag a.s. worden de kasten
schoongemaakt in groep 1/2a.
- ‘Berenhol’:
Na de herfstvakantie beginnen wij met het ‘Berenhol’. Hier gaan dan 4 kinderen heen en doen dan leuke dingen
onder leiding van een ouder, zoals voorlezen, boek bespreken, spelletjes doen, knutselen, etc.
- Verfwerk:
Cor de Haan is begonnen met het schilderen van de bovenranden in de gang. Hij doet alvast de eerste laag.
Het afschilderen wordt in november op een zaterdag gedaan door Marcel Schippers en Richard Zwier.
Het wordt weer ‘PICO BELLO’!

Gevaarlijke situatie locatie Vosholen.
Bij dezen willen wij de ouders dringend verzoeken om geen auto’s te parkeren voor de paaltjes bij de school.
Hierdoor wordt het onoverzichtelijk en omdat de kinderen er soms onverwacht tussendoor ‘schieten’, levert dit
gevaarlijke situaties op!

Verslag van bezoek Goochelaar locatie Boswijk.
Het was heel leuk om te zien hoe het ging. De goochelaar pakte een stok die liet hij eerst aan ons zien en toen
veranderde het in een roos en die gaf hij aan juf. Daarna had hij een paar papiertjes, daar maakt hij geld van!
Dat was heel knap maar hoe hij dat deed, weet ik niet…maar ik vond het wél knap! Hij had ook twee
goochelballen, die truc was heel leuk om te zien hoe hij de twee balletjes van één bal naar twee ballen toverde.
Daarna liet hij de truc zien hoe je dat met elastiek deed. Het was heel apart om te zien. Maar toen je het wist,
was het makkelijk! Toen de goochelaar klaar was, kregen juf en meester een cadeautje van de man. Daar zaten
twee boeken in, dat was lief van de man. (Justin Staal groep 8).
Collecte dierendag beide locaties.
Afgelopen week is de collectebus door alle klassen gegaan, namens de dierenbescherming heel erg bedankt
voor uw bijdrage! Binnenkort informeren we u over de opbrengst! De dierenkalenders die zijn besteld,
worden z.s.m. geleverd.

Onthulling promotieborden locatie Vosholen.

De promotieborden zijn woensdag onthuld en de 14 leerlingen, waarvan de tekening is terug te zien op de
promotieborden, zijn daarom ook even in het zonnetje gezet.
Wethouder Ger Lindeman die de ontwikkeling van de Vosholen in zijn portefeuille heeft, mocht deze prachtige
borden onthullen! Gelukkig was het mooi weer en waren er ook veel ouders aanwezig.
Het was een geslaagde ochtend!
Gratis tennislessen voor leerlingen van groep 7 beide locaties.
Tijdens de sportdag hebben de leerlingen van groep 7 in een half uurtje kennis gemaakt met tennis als één van
de vele sporten. Een half uur, dat is niet heel erg lang. Het kan zijn dat je nog geen tennis speelt maar het zo
uitdagend hebt gevonden dat je het nog wel een paar keer wilt proberen. Dat Kan!
Je krijgt de kans om helemaal gratis en zonder enige verplichting kennis te maken met tennis. Racket en ballen
zijn aanwezig. Binnen onze clubs lopen al heel goede spelers rond van jullie leeftijd, provinciale kampioenen.
Je kunt aan 2 trainingen meedoen en vervolgens aan een toernooitje.
We organiseren dit op zaterdagmorgen 10 oktober, 31 oktober en 14 november in de hal van LTC De
Kalkwijck van 10 tot 11 uur en van 11 tot 12 uur. Geef je vóór 5 oktober op!
Hoe? Bel of sms Vincent Sleeking, trainer van L.T.C. De Kalkwijck (06-30988003). Je kunt ook een sms sturen
naar mijn nummer. Je wordt teruggebeld. Je kunt ook mailen naar: info@kalkwijck.nl

Zelf een kaars maken bij de kinderboerderij beide locaties.
Woensdag 14 oktober gaan we zelf een kaars maken! Heb je zelf nog oude stukjes kaars, neem die dan mee.
Voor wie? Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten: € 1,= per kind.
We beginnen om 14.00 uur. Locatie: NME-gebouw (bij de kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme-hs.nl of
onze Facebook pagina: NME Gorechtpark Hoogezand.

