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Herfstvakantie
Groep 1/2/3
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Natuurdag Zeijerwiek
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Kleding inzamelingsactie

6 november

Nationaal ontbijt

20 november

Margedag

Museumbezoek De Buitenplaats in Eelde
De bovenbouw gaat in het kader van Natuurdag Zeijerwiek deze
middag de natuur in.
Zie flyer
Deze ochtend krijgen de kinderen een heerlijk en gezond ontbijt
op school
Alle leerlingen vrij!

Van de Oudervereniging
Beste ouder(s), verzorger(s),
Conform de vereisten van de SEPA, informeren wij u dat de jaarlijkse (vrijwillige) bijdrage
omstreeks 26 november van de door u opgegeven bankrekeningnummer wordt geïncasseerd. De
jaarlijkse bijdrage voor dit schooljaar (2018-2019) is vastgesteld op €.30,-Mocht afgelopen jaar een wijziging in uw bankgegevens hebben plaatsgevonden, dan vernemen
wij graag uw nieuwe bankgegevens. Dit kunt u mailen naar: annemarie135@hotmail.com.
Namens de oudervereniging OBS De Zeijer Hoogte
Annemarie de Groot
(penningmeester)
Afsluiting Kinderboekenweek
Donderdag 11 november hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met de traditionele
voorleeswedstrijd.
De jury bestaande uit de leerlingen van de
leerlingenraad en onze onderwijsassistenten
Sander Mol en Rosita Sloot hadden er een zware
kluif aan. Annemeé van de Groep, Linde Walvius,
Jorieke Veneklaas Slot en Marit Nijboer hebben hun
mooiste stem opgezet om zo prachtig mogelijk
voor te lezen. Ze deden het allen fantastisch. De
jury is dan ook lang in beraad geweest voordat ze
unaniem kon zeggen dat Linde Walvius de
voorleeskampioen 2018 van OBS De Zeijer Hoogte
is geworden. Linde; “Van harte gefeliciteerd”.
Linda gaat OBS De Zeijer Hoogte vertegenwoordigen op de gemeentelijke kampioenschappen.
Voor meer foto’s zie de website.
Ontruimingsoefening
Bij calamiteiten in het gebouw De Zeijer Hoogte is het noodzakelijk het gebouw zo snel mogelijk
en goed georganiseerd te verlaten. Daarnaast zijn we verplicht deze ontruimingsoefening
regelmatig (minimaal 1x per jaar) te houden
Daarom hebben wij op donderdag18 oktober met de school een ontruimingsoefening gehouden.
Hier en daar kunnen we nog wat dingetjes verbeteren. Het is dus een zinvolle oefening geweest.

Lezen bij groep 1/2/3 (Een dier als vriend)
De kinderen van groep 1/2/3 hebben een boek gemaakt in de Kinderboekenweek. Dit boek staat
in het teken van vriendschap, maar wel een hele bijzondere vriendschap. Elk kind heeft een dier
gekozen als vriend. Vervolgens is er een tekening gemaakt van dit dier en heeft elk kind zijn of
haar eigen tekst bedacht bij deze tekening. Alle tekeningen zijn gebundeld in het boek "Een dier
als vriend". Als afsluiting hebben de kinderen en juffen dit boek gepresenteerd aan iemand
(vader, moeder, opa, oma of oppas) die de kinderen hebben uitgenodigd op donderdag 18
oktober 2018.
Zie bij foto’s op de website
Museumbezoek groep 1/2/3
Op donderdag 1 november brengt groep 1/2/3 een bezoek aan museum De Buitenplaats in Eelde
Voor dit uitstapje worden nog twee ouders gezocht voor vervoer en begeleiding. U kunt u
opgeven op de lijst in het halletje van groep 1/2/3.
Op dinsdag 6 november krijgen de kinderen van groep 1/2/3 een vervolgles in de klas n.a.v. het
museumbezoek
Beetje verveling in de herfstvakantie?

Wat is er allemaal te doen?
Vossenjacht in de bibliotheek in Vries
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Zie bijlage
Sport Tynaarlo
Actief in de vakantie!?
Zie bijlage
Oktobermaand kindermaand
Wilt u een museum bezoeken of iets anders creatief kijk dan in de folder oktobermaand
kindermaand welke u kind een paar week geleden mee heeft gekregen.
Ook organiseert Duurzaamheidscentrum Assen diverse activiteiten voor schoolgaande kinderen.
Kijk hiervoor op de activiteitenagenda van www.duurzaamheidscentrumassen.nl.
Genoeg te doen in de herfstvakantie!

