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Agenda
Elke woensdag is het fruit/ rauwkost dag
5 nov
6 nov
7 en 8 nov
11 nov
12 nov
13 nov

boekpromotie groep 3 en 4
Start Later als je groot band gr 7,8
groep 7,8 naar concertzaal
Plein/tuin ochtend
Kerk & schooldienst
TTA
gr 3 en 4 naar het theater

Minitheater, 11.30 -12.00 uur
wo 14 nov
groep 5 & 1
wo 28 nov
groep 6 & 4

Algemeen

School & ouders
Hulpouders, medezeggenschapsraad, oudercommissie, luizenmoeders, leesouders,
computerouders, ouders als begeleider van een groepje....
Ouderbetrokkenheid wordt op verschillende manieren benut. Door school, kinderen en
ouders. In de ene situatie helpt de ouder een handje, in de andere denkt en praat de ouder
mee. Allebei enorm welkom en belangrijk.
Er staan deze maand 2 momenten op de rol waarbij wij graag uw betrokkenheid zien.
Het helpende handje vragen we deze week bij het planten van bomen. Woensdag worden
de gaten gegraven en donderdag de bomen geplant. Heeft u tijd hiervoor, geeft u zich dan
gauw op bij Simone (de moeder van Finn, Lisa en Lars).
Het meedenken en meepraten komt deze maand ook aan bod. De georganiseerde
dialoogavond van 12 november. Er zijn nog niet heel veel aanmeldingen voor deze avond,
dus bij deze nog een keer een oproep.
U kunt zich opgeven via info@airborneschool.nl
Ik hoop dat u de tijd kunt nemen om bij 1, zo niet allebei, activiteit aanwezig te zijn.
Vriendelijke groeten,
Arjanne van Leeuwen

Airborneschool Renkum

@irpost

november 2018

Kerk & schooldienst
Zondag 11 november is er kerk & schooldienst. De kerkdienst wordt dan door kerk en
school samen voorbereid. Het thema van zondag is Ben jij een engel? In alle groepen
wordt hier aan gewerkt in aanloop naar de dienst toe. Er worden liederen gezongen met
elkaar (bijv. ‘K stel mijn vertrouwen https://www.youtube.com/watch?v=zhOR3lQg1GQ
of Je mag er zijn https://www.youtube.com/watch?v=tswItfYt-kU) of verhalen verteld.
De verschillende groepen hebben verschillende rollen gekregen.
U bent van harte uitgenodigd voor deze dienst en neem gerust nog iemand mee.
Kerk: Gereformeerde kerk Utrechtseweg 97
Tijd: 10.00 uur

Kunst, cultuur & erfgoed
De kinderen van groep 7 en 8 zijn vandaag gestart met het project We’ve got the
blues. In het project gaat Leonard Krijgsman met de leerlingen (in 6 lessen)
onderzoeken wat feeling blue betekent. Eenvoudige bluesschema’s spelen, luisteren naar
beroemde voorbeelden en zelf zingen en improviseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van speciaal hiervoor meegebrachte gitaren en de instrumenten die de leerlingen zelf al
bespelen.
In het kader van dit project gaan de kinderen dinsdag 6 november naar de concertzaal in
Oosterbeek. Zij zien daar een voorstelling van de ‘later als je groot band’
Groep 3 en 4 hebben het project schilderijen komen tot leven, van 2D naar 3D afgerond.
Na de 4 lessen komt nu de voorstelling Het mysterie van museum Mauzz van
Theatergroep Kwadraat aan bod.
De kinderen van groep 3 zijn vandaag in de bibliotheek geweest in het kader van
leesboekpromotie.
Emma en Elin vertellen daarover het volgende:
De groep ging er lopend naar toe, dat was best ver, maar het
is gelukt. In de bieb werd er een verhaal voorgelezen. Het
was het verhaal van het Slangenmeisje. Dat was een leuk
verhaal want ze was heel lenig en ze ging met slangen
dansen. Na het verhaal gingen we met ons lijf letters en
woorden maken. Zo konden we laten zien hoe lenig we waren.
De E bleek een lastige letter, de A en O waren wat
makkelijker. ( Daarover verschillen de meiden van mening.)
Het was leuk in de bieb, ze willen wel terug.
Ze gaan nu meer boeken lezen.

De A en de O

Groep 4 heeft de bieb op bezoek gehad. Zij hebben boeken ‘gerankt’. Leuk om te zien
hoe verschillend je kan denken over een zelfde boek!
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Anneke aan het woord

Wat was het een feestje dit jaar om
jarig te zijn en 60 te mogen worden.
Al die blije gezichtjes, van grote en
kleine kinderen, vaders en moeders. In
een lange feestslinger stonden ze
opgesteld van het hek naar de
schooldeur. En dan al die prachtige
bloemen die ik kreeg bij aankomst op
het plein. Ik heb er nog dagen thuis
van kunnen genieten.
Spannend was het :) ook. Maar super
fijn.
Dank voor alle mooie lieve wensen.
Het was een onvergetelijke dag.
Dank daarvoor

De jarigen van deze maand:

Zo 4 nov
Di 6 nov
Di 13 nov
Wo 21 nov
Do 22 nov
Vr 23 nov
Di 27 nov
Vr 30 nov

Senn groep 2
Bram groep 3
Djelaila groep 2
Isabel groep 2
Emma groep 3
Jelle groep 8
Daiciano groep 4
Xian groep 2
Amy groep 7

Welkom aan: Fenne Knoef in groep 1!
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