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Do 11Mad
november
Za 13 november
Wo 17 november
Vrij 3 december

Sint Maarten, Sint Maarten…….
Wie komt er alle jaren……. (en zo ja, waar???)
O kom er eens kijken….
Het Groene Team gaat s morgens aan de slag!
Zie de maan schijnt door de bomen……

Vrij 20 mei 2022
Serious ReKES
Beste ouders/verzorgers,
Het Sinterklaasjournaal. Collega’s uit de Sintwerkgroep schrijven hieronder het laatste nieuws voor
de Emmaschool. Ieder jaar kijk (ook) ik met veel plezier naar het Sintnieuws. En
maak me nu zelfs druk over het feit dat Sint niet op de boot te vinden is. Al die
kopjes koffie voor de deur, ook niet bij Ozosnel (en zelfs die leek niet aan boord
te zijn….) de burgemeesters, het Pietenhuis, een chocopiet…. Kortom ik geniet
gezellig mee. Vanavond om 18.00 uur weer het laatste nieuws!
Gooi wat in mijn schoentje…
“Vanaf afgelopen maandag is het Sinterklaasjournaal weer begonnen op
televisie. Op school volgen we het verhaal en doen daarbij leuke
aansluitende activiteiten. Ook hebben de pieten ons een berichtje
gestuurd: ze komen woensdagnacht 17 november langs op school om
onze schoenen te vullen. Alle kinderen mogen dus woensdag
17 november hun schoen zetten! Wat zal dat een verrassing zijn op
donderdagochtend!”

Afgelopen week stuurden we iedereen een “Save the Date” voor vrijdag 20 mei
2022. Dan staat onze eigen versie van Serious ReKES gepland. Het klinkt ver weg
maar voordat we het weten….. Veilig ver weg gepland omdat we dan hopen dat
Corona klaar met ons is. Maar ja, momenteel lijkt niets zeker.

En dan de Kerst. We puzzelen, denken na en
overleggen.
Plannen in de maak.
Verschillende scenario’s worden bedacht.
Volgende week kunnen we weer verder kijken.
We houden iedereen op de hoogte!
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Vanuit de Caleidoscoop
Door Tommy van Dongen uit groep 8A:
“ De Caleidoscoop hield een tentoonstelling over de
slavernij.
Afgelopen weken hebben wij, de Caleidoscoop,
geleerd over de slavernij. Op dinsdag hadden wij
een tentoonstelling voor de kinderen uit onze
groepen. Iedereen mocht 6 kinderen meenemen
naar de Caleidoscoop.
Rond 13.00 kwamen de eerste gasten en die
mochten even rondkijken naar wat wij hadden
gemaakt. Ieder kind had een poster en een
monument en vertelde iets over zijn of haar
monument en poster. Als het belletje rinkelde betekende dat dat Mirjam en Kieke uit de Caleidoscoop
iets gingen voorlezen.
Na het verhaal gingen deze gasten weg en kwamen de nieuwe gasten alweer.
Het verhaal werd weer voorgelezen en speelde ze 2 spellen. Een memory van Lars en Siem en van
Nigel en Tijn een soort vragenkaartjes. Om 14.00 kwamen de laatste kinderen. Iedereen nam een
computer mee om de kahoot van mij en Wies te doen.
De kahoot was een groot succes en Niels uit 8A won de kahoot. Verder was er nog een leuke quiz van
Dani en Sjoerd uit de Caleidoscoop. Ieder kind uit de Caleidoscoop vertelde nog wat over hun
monument. Om 14.30 was de tentoonstelling afgelopen. En ik kan met trots zeggen: het was een
groot succes!”
Mooi beschreven Tommy! Dank!! Is het toch net of we er allemaal bij konden zijn.

Namens ons superfijne team wens ik u en jullie allen veel plezier
vanavond met die prachtige lampionnen en voor later een gezellig
weekend toe (zou de schoen weer gezet kunnen worden?) en tot de
volgende Weekbrief.
Blijf gezond!

Vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
P.S. Morgenavond wederom een coronapersconferentie. Durf niet te voorspellen wat er boven ons
hoofd hangt. Als de scholen maar openblijven!
(Mocht er nieuws zijn dat niet kan wachten tot maandag a.s. dan melden we ons komend weekend in
Social Schools).
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