3 juni

AGENDA
 25 sept MR
 26 sept naschools aanbod mad
science
 27 sept. kamp groep 8
 27 sept directeuren ochtend
samenwerkingsverband

laten we het thema doorlopen tot en met 10
november.
Natuurlijk hebben we ook nog wat spullen nodig voor
dit thema. We zijn op zoek naar:
o zwarte/paarse (heksen) lappen stof
o zwarte dikke wol/touw (spinnenweb)
o pompoenen (bij voorkeur oranje van kleur)
o nep spinnen
o heksen
o griezelmuziek
o heksenbezem
o ……

 29 sept 11:15 uur theater groep ½ ,
4/5 en 7
 3 okt IB en dir afwezig ivm studiedag
 3 okt naschools aanbod mad science
 4 okt start Kinderboekenweek
 5 okt stakingsdag onderwijs; alle
scholen St. Allure dicht
NIEUWE DIRECTEUR
Afgelopen zaterdag heeft er een advertentie in de
krant gestaan met een link naar de vacature voor de
Adelaar. Helaas heeft het te weinig reacties
opgeleverd. De reacties die er waren hadden niet de
kwaliteit die gezocht wordt voor de school. Voorlopig
blijft de vacature open staan. Dus mocht u in uw
netwerk iemand kennen die interesse heeft, maak ze
enthousiast.

ONTMOET EEN ECHTE SCHRIJFSTER
Ontmoet & Ontdek: lokale schrijfster Lieve van der
Berg in Bibliotheek Opmeer op zaterdag 7 oktober
Van 4 t/m 15 oktober is het Kinderboekenweek met
als thema: Gruwelijk Eng. Ontmoet Lieve van der Berg
en luister naar een spannend verhaal in de
Bibliotheek. Zij is een lokale schrijfster en heeft een
spannend jeugdboek geschreven en gepubliceerd in
2017: De Reizende Poefjes.

KINDERBOEKENWEEK: THEMA GRIEZELEN
Op woensdag 4 oktober gaat de Kinderboekenweek
van start. Ook de Adelaar doet weer mee met het
thema van de Kinderboekenweek. De kinderen mogen
op deze dag (woensdag 4 oktober) verkleed op school
komen. We maken wel een afspraak: maskers zijn niet
toegestaan. Hier hebben we voor gekozen, omdat dit
zeker voor de jonge kinderen, erg beangstigend kan
zijn. We zullen dit ook nog uitleggen aan de kinderen
in de groepen. De Kinderboekenweek openen we met
het lied en bijbehorende dans. Hoe leuk en gezellig is
het om dit samen met uw kind alvast thuis te oefenen.
Natuurlijk doen we dat ook op school. Op de Adelaar

Programma
Lieve is aanwezig in bibliotheek Opmeer van 11:00 tot
14:00 uur om over haar boek te vertellen. Zij zal
stukjes voorlezen en voor de kinderen is er veel te
doen. Kinderen kunnen luisteren naar het verhaal, zelf
een verhaal maken en Lieve vragen stellen over het
schrijvers vak. Ook zijn er kleurplaten en allerlei
materialen aanwezig die te maken hebben met
schrijven, zoals een typemachine. Als je wil kun je hun
boek meteen kopen.
Kom ook op zaterdag 7 oktober van 11.00 tot 14.00
tot uur in de Bibliotheek Opmeer

Kijk voor alle foto’s op onze fotopagina: http://obsdeadelaar.mijnalbums.nl/

Deelname: aanmelden mag
via klantenservice@westfriesebibliotheken.nl

STAKING
Zoals we al eerder vermeld hebben: donderdag 5
oktober laten we ons horen in Den Haag. Alle scholen
van Stichting Allure gaan dicht. Bijgaand treft u een
brief van de bestuurder.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 7

EXOVA
Deze week zijn wij gestart met Exova. Het
onderwerp is Europa. Het is leuk want je
leer veel over Europa. Maar niet alleen over Europa, je
leert ook veel over het klimaat, cultuur en het
ontstaan van Europa.
Eigenlijk is Exova geschiedenis, topografie,
aardrijkskunde & biologie. Je kunt Exova ook WO
noemen, dit betekent: “wereldoriëntatie”. Exova is
heel leuk om te doen want je mag alles zelf
onderzoeken dus je krijgt bijna geen hulp van de juf
(nou ja, een ietsiepietsie klein beetje dan).

GROEP 1/2

Herfst, herfst, wat heb je te koop.........
Woensdag 13 september stormde het in Nederland en
op het grasveld bij de kleuteringang was een boom
omgewaaid. Donderdagochtend mochten de kleuters
op en in de boom spelen, wat een feest!! Om 12 uur
hadden de gemeentewerkers de boom opgeruimd
wat een geluk dat wij 's morgens al vroeg buiten
hadden gespeeld.
De herfst zorgt ook voor heel veel kastanjes op het
kleuterplein. Donderdag 21 september, prachtig
nazomerweer, een picknicktafel vol kleuters is creatief
bezig. Ze maken een spinnenweb van een kastanje
met daarin prikkers en de draden van het web maken
zij van wol.

We leren natuurlijk niet alleen over Europa, maar ook
wat er allemaal in deze landen gebeurt en wat je er
kunt doen. Je doet dit alleen, in een duo, in een trio of
in een kwartet. Juf bepaalt vaak met wie je samen
moet werken. Maar soms mogen we het ook zelf
kiezen. Eén keer per jaar ongeveer hebben we met
alle klassen het zelfde thema, dat is heel leuk om te
zien. Zoals vorig jaar, toen hadden we het thema
kunst. Dat was heel uitgebreid, we gingen toen naar
het Vincent van Gogh museum, we kregen les van
kunstschilders en glas kunstenaars.
Dit was een stukje over Exova, hopelijk hebben jullie
er veel van geleerd. Groetjes, Tessel & Israe uit groep
7.
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HELP SINT MAARTEN

Wij zijn Maryse, Tessa, Jesca en Britt. En wij zijn bezig
met een actie voor Sint Maarten. We zijn sinds vorige
week maandag begonnen met statiegeldflessen en
geld op halen. We hebben nu al ongeveer 70 euro. We
zijn op school ook bezig. We hebben een bak bij de
ingang van de school gezet. Als je lege flessen met
statiegeld hebt, kan je ze daar in doen. En we hebben
bij groep zes ook een pot voor geld. We zijn langs 5
flats geweest. En we hopen dat er nog veel meer
mensen geld of leggen flessen met statiegeld
inleveren!!!
Britt, Maryse, Jesca en Britt van groep 6
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