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ACTIVITEITEN:
wo.
vr.
wo.
ma.
di.
di.
wo.
do.
ma.
di.

07 nov.
09 nov.
14 nov.
19 nov.
20 nov.
20 nov.
21 nov.
22 nov.
26 nov.
27 nov.

Tuinochtend Berkengroep
Sint Maarten
Kleuternetwerk (alle kleuters vrij)
Werkavond kleuterklas 1 en kleuterklas 5
Schoolpresentatie (08.30 – 10.00 uur)
Werkavond kleuterklas 2 en kleuterklas 4
Werkavond kleuterklas 3 en klas 3A
Werkavond klas 1B
Werkavond klas 3B
Werkavond klas 1A, klas 2A en klas 2B

Adventsconcertjes
Nog voordat Sint Maarten en Sinterklaas te paard ons prachtige plein verlaten, willen we u graag
attenderen op het volgende. Ook dit jaar zullen er in de tijd van Advent concertjes worden gegeven.
Er zal iedere ochtend voor schooltijd een concertje plaats vinden. Denk hierbij aan o.a. een
instrumentaal concert, een koortje of een bandje. De concertjes zullen worden verzorgd door
leerlingen, ouders, grootouders, etc. Een concertje mag maximaal 10 minuten duren. Vanaf volgende
week hangt er een intekenlijst in de centrale hal.
Wees allen welkom en straal je mooiste muzikale licht in deze donkere tijd!

Nestkastje over?
De tweede tuingroep, de Berkengroep, zal komende woensdag tijdens hun eerste tuinochtend onder
meer vogelnestkastjes ophangen. Nu zitten een aantal prachtige nestkastjes vlak bij elkaar aan een
paal in de voortuin, een beetje te dicht bij de mensen voor de vogels. Deze kastjes zullen we mooi in
de bomen hangen. Ook zullen andere nestkastjes verzorgd worden. Als we toch met ladders en
schroeven bezig zijn is het een kleinigheid nog meer nestkastjes op te hangen, fijn voor de vogels
rond ons natuurplein!
Mocht je thuis nog een ongebruikte nestkastje hebben liggen, dan is die welkom op school! Graag
dan even in het kantoortje van Manfred neerleggen.

Verhuizing bibliotheek Antroposofische Vereniging Groningen
Afgelopen herfstvakantie is de bibliotheek van de Antroposofische Vereniging Groningen verhuisd.
De bibliotheek was tientallen jaren in de school gehuisvest. De laatste twintig jaar werd er amper van
de bibliotheek gebruik gemaakt. Omdat we met de groeiende school een tekort aan ruimte hebben,
hebben we de bibliotheek gevraagd elders een onderkomen te zoeken. Wanneer de bibliotheek op
de nieuwe locatie open gaat, brengen we u op de hoogte.

Nieuwe tafels en stoeltjes
Afgelopen woensdag bezorgde Mercurius maar liefst 38 tafels en 6 peuterstoeltjes.
Leerlingen van de vijfde- en zesde klas hebben onder regie van Manfred heel hard gewerkt, alle
meubels naar de juiste klassen gesjouwd en het oude meubilair in de kleedkamergang neergezet.
Tafels met blokken eronder, dubbele tafels en slechte tafels zijn nu vervangen.
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Voor de jongste kleuters, die klein van stuk zijn en met bungelende voetjes op kleuterstoeltjes zaten,
zijn er nu peuterstoeltjes waar ze met hun voeten op de grond kunnen.
Het vervangen meubilair wordt eerst goed uitgezocht voor een bestemming op de gangen of elders
in de school. Daarna worden ze eerst aan ouders te koop aangeboden. Wat erover blijft wordt op
Marktplaats te koop aangeboden.
In de meubelbranche blijkt momenteel een houttekort te zijn, als er weer hout is volgen nog een
partij stoelen en tafels in één maat.

Klusjes gedaan!
Ook in de vakanties bruist het in school, want dan wordt er lekker geklust!
 Er zijn afgelopen herfstvakantie onder meer twee lokalen gesluierd. Er zijn meerdere
transparante verflagen aangebracht, zodat de muren transparant, wolkachtig gekleurd zijn.
 In het centrale trappenhuis zijn er extra lage trapleuningen gemonteerd, zodat de kleuters
goed de trap op- en af kunnen klauteren wanneer ze voor gym en euritmie naar de
euritmiezaal gaan.
 Van de vele kindervoeten slijten de antislipstroken op de trappen hard, deze zijn vervangen.
 In tientallen ventilatiegaatjes rond de hele school zijn roostertjes geplaatst. We hopen zo dat
er geen muizen meer in de school komen deze winter.
 Onder de buitengalerij staan nu twee overtollige stalen gymbanken, verankerd in de muur,
leuk voor de kinderen om bij slecht weer op te spelen.
 In een van de jongenswc's huisde een heuse Widarklopgeest, die na doortrekken bonkende
geluiden door de hele eerste etage joeg. Hij is verjaagd!

Filmploeg klas 1b
Op dinsdag 6 november aanstaande zullen er op onze school filmopnames gemaakt worden voor de
nieuwe jeugddocumentaire serie " Mijn weg naar school". Deze serie zal eind 2018 worden
uitgezonden als onderdeel van het tv-programma Kindertijd (KRO-NCRV). Voor een van de
afleveringen wordt een klein stukje bij ons gefilmd; de aankomst op school van twee leerlingen en de
dagopening in de klas van een van hen. De ouders van deze klas hebben daarover eerder deze week
een bericht ontvangen. Wilt u liever niet dat uw kind in beeld komt, of als u kind dit zelf liever niet
heeft, zorgt u er dan dinsdag a.s. voor dat uw kind de school aan de achterzijde via het plein de
school ingaat. De opnames vinden plaats aan de voorzijde. Bij onverhoopt slecht weer, wordt
uitgeweken naar woensdag 7 november.
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