Weekbericht 03
Jaargang 18-19
14-09-2018
ACTIVITEITEN:
Vr.
14 sept.
Ma.
17 sept.
Di.
18 sept.
Wo.
19 sept.
Ma.
24 sept.
Di.
25 sept.
Wo.
26 sept.
Vr.
28 sept.

Alle leerlingen vrij i.v.m. teamdag
Ouderavond klas 2A + klas 2B
Ouderavond klas 3B + klas 4A + klas 4B
Ouderavond klas 3A + klas 6
Ouderavond kleuterklas 3 en kleuterklas 4 en klas 1B
Ouderavond kleuterklas 1 + kleuterklas 2
Ouderavond kleuterklas 5
Michaëlfeest

Michaëlsfeest
Op vrijdag 28 september vieren we op school het Michaëlsfeest!
Michaël is de aartsengel van de herfst. Zoals we letterlijk vruchten
oogsten in deze tijd van het jaar, zo helpt Michaël ons om onze eigen
zomervruchten te verzamelen.
Met nieuwe kracht en moed kunnen we nieuwe koersen varen,
nieuwe paden inslaan. Michaël helpt voor het goede te kiezen en het
kwade te bevechten. In de vertelstof van de verschillende klassen
komen we verhalen tegen waarin de draak bestreden wordt. Daar is
veel moed voor nodig.
Het bekendste verhaal is het verhaal van de Romeinse ridder Joris.
Het feest zal dan ook beginnen met het verhaal van Joris en de draak om 08.45 uur op het plein, in de
arena. Daarna gaan de kleuters naar de klas om het feest verder op school te vieren en vertrekken de
kinderen van klas 1 tot en met 6 naar de Hoornseplas. Daar aangekomen zullen de kinderen
verschillende soorten moed nodig hebben voor spelletjes die in het teken staan van moed en oogst.
Ouders begeleiden de spelletjes en houden toezicht bij het water. Zesdeklassers begeleiden de
groepjes met kinderen van verschillende leeftijden. We besluiten het feest met het verslaan van een
reusachtige draak. Daarna stapt iedereen weer in de auto of op de fiets en om 14.15 uur zijn we weer
terug op school.
We hopen dat veel ouders die deze dag komen helpen en met ons meegenieten van het feest.
Via de klassenouders is de vraag gesteld wie er die dag mee kan helpen.
Wat hebben de kinderen die dag nodig?
• Een fiets (klas 4 t/m 6)
• Eten en drinken voor de lunchpauze (alle klassen) Extra kleding!!! Er zijn verschillende spelletjes
waarbij de kinderen nat of vies kunnen worden.
• Handdoek om te kunnen afdrogen na het bootspel en/of de zeephelling.
Belangrijk: als je kind niet mee terug rijdt of fietst, wil je dat dan uiterlijk donderdag 27 september bij
de klassenleerkracht melden? Zo houden wij overzicht wie mee teruggaat en wie bij vader of moeder
achterblijft bij de Hoornseplas.
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We hopen op een prachtige dag vol plezier en moed!
Zie ook het Michaelsboekje in de bijlage, met informatie, recepten en liedjes.
Namens de organiserende klassen,
Wendela, Hugo en Ageeth.

4-Mijl (14 oktober 2018)
Dit jaar wordt voor de 32e keer de 4-mijl van Haren naar Groningen georganiseerd en net als
voorgaande jaren doen we weer met een team van de Widar vrijeschool mee. Inmiddels is de
inschrijving gesloten. Het team bestaat uit 28 kinderen en 13 enthousiaste ouders die de kinderen
tijdens de 4-mijl begeleiden. Ter voorbereiding wordt er vanaf de zomervakantie al elke
zondagochtend getraind bij het 4-mijl rondje van Kardinge. Het zijn hele gezellige en sportieve
ochtenden. De kinderen (en ouders) worden tijdens die ochtenden voorbereid om straks
de 4-mijl zo goed en mooi mogelijk te lopen. Komen jullie ze straks op 14 oktober aanmoedigen?

Bovendien doen dit jaar voor het eerst ook een flink aantal medewerkers van de Widar mee!
Komt dat zien!

Atelier voor ouders.
Bij deze de link naar Atelier voor Ouders, start zaterdag 15 september.
http://www.devrijeschoolassen.nl/atelier-voor-ouders/
4 zaterdagen 2018-2019 9.30-16.30 uur
22 september – 3 november – 2 februari – 6 april
Voor:
Alle ouders, leerkrachten, opvoeders in Noord – Nederland met interesse voor de antroposofie
Met:
Samen zingen, uitwisseling, verdieping en jaar na jaar nieuwe onderwerpen in samenhang met
elkaar.
Kosten: €220 inclusief koffie, thee, soep en materialen
Locatie: Vrijeschool De Es Tuinstraat 1 Assen
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