Agenda;
11 november
13 november
21 november
5 december

Sint Maarten
MR vergadering
Week
van
de
mediawijsheid
Sinterklaas op school

Hallo ouders en kinderen,
Wat een bouwactiviteit was er afgelopen
woensdag! Zowel binnen en buiten werd
er onder begeleiding van ouders en juffen
(de meesters waren er die dag niet ) flink
gebouwd aan constructies van bamboe,
rietjes, hout, stokjes, enzovoorts. Achter de
school stonden zelfs hutten!
Terwijl er op andere creatieve dagen
vooral moeders komen helpen, waren er
nu ook vaders en opa’s. Er was even
verwarring, omdat na een oproep werd
gedacht dat we alleen stoere mannen
wilden laten helpen…we hebben ook
stoere en handige mama’s en dat weten
we heus wel!
Het was een gezellige dag en de
belangstelling voor de gemaakte
bouwwerken aan het eind van de dag
was hartverwarmend. Fijn dat onze ouders
zo betrokken zijn bij hun kinderen en onze
school. Dat waarderen we heel erg.
Wat er verder nog gebeurde deze weken;
meester Marijn is weer vader geworden,
nu van zoon Thomas, we hebben weer
afspraken gemaakt met dansschool Dans
je fit! voor de wintermaanden, er is in de
leerlingenraad druk overlegd over
veiligheid op en rond het schoolplein, we
hebben twee internationale studenten uit
Italië en Turkije die een paar weken op
bezoek komen. De school bruist en de
energie spettert ervan af. Soms zijn we
weleens even moe, maar we blijven
enthousiast, omdat we zien dat we vooruit
bewegen en omdat we de kinderen zien
genieten. Bedankt iedereen die ons steunt
en voor de vrolijke gezichten die elke
ochtend weer binnenstappen door de
blauwe deur van onze Zonnepoort!

Sint Maarten optocht
In de bijlage vind u informatie over de
jaarlijkse Sint Maarten optocht
georganiseerd door De Kikkerkoning.
Winterfestijn Elst
In twee dagen leren schaatsen?
Voor de 12e keer vindt deze winter het
Winterfestijn plaats. Dit jaar worden
wederom
professionele
schaatslessen
georganiseerd. Echt leren schaatsen
midden op het dorpsplein. Je krijgt twee
dagen achter elkaar les, van negen tot elf
uur 's morgens. Tijdens deze lessen is de
ijsbaan exclusief beschikbaar voor de
kinderen die les hebben. In twee dagen
kunnen de kinderen van vrij aardig tot zeer
goed leren schaatsen.
De
kinderen
krijgen
les
op
de
verhuurschaatsen. Ook is het mogelijk de
eigen schaatsen mee te nemen (geen
noren). De lessen zijn voor kinderen van 5
jaar tot ongeveer 12 jaar. Elke dag hebben
ze na het eerste uur schaatsen een kwartier
pauze. Dan hebben de kinderen mooi de
gelegenheid om, samen met hun ouders
een kop warme chocolademelk te drinken
in de horecagelegenheid naast de ijsbaan.
Wat krijg je tijdens de schaats lessen ?
* Totaal 4 uur schaats les verspreid over 2
dagen
* deskundige instructeur
* schaatsen lenen
* entree ijsbaan
Voor meer informatie en inschrijven kunt u
terecht op:
www.winterfestijnoverbetuwe.nl
Met vriendelijke groet,
Stichting Winterfestijn Overbetuwe

Scouting
Op zaterdag 10 november zal er bij
Scoutinggroep St. Werenfridus uit Elst een
meidendag georganiseerd worden.
Van 13.00 tot 16.00 uur zijn er allerlei leuke,
gezellige maar ook gave activiteiten waar
je aan mee kunt doen.
Ben jij een meisje tussen de 7 en 14 jaar?
Houd je van een uitdaging en lijkt het je
gezellig om nieuwe meiden van jouw
leeftijd te leren kennen? Vind jij het leuk
om vuur te stoken, zelf keukens te knopen,
allerlei actieve spellen te spelen of een
keer een beautyavond te houden? Dan
moet je zeker naar onze meidendag
komen!
Tijdens de meidendag kun je een aantal
activiteiten beleven die we normaal
gesproken tijdens een opkomst op
dinsdag- of vrijdagavond doen. Zo zal er
een beautysalon en een klimwand zijn, kun
je broodjes bakken of lekker een spelletje
apenkooi spelen. Natuurlijk zijn er nog veel
meer gezellige activiteiten die je die
middag kunt doen.
Tijdens de meidendag zal de Kabouter- en
Gidsenleiding aanwezig zijn om alle
activiteiten te begeleiden. Geef je voor 10
november op door een mailtje te sturen
naar info@scoutingelst.nl
Voor meer informatie kun je ook terecht
op onze site www.scoutingelst.nl

