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Sponsorloop
Na de herfstvakantie organiseren wij onder schooltijd een sponsorloop. Het geld
dat ingezameld wordt is bestemd voor de nieuwe versiering in de december
maand en nieuw speel(circus)materiaal voor op het schoolplein.
Alle leerlingen doen mee. De sponsorloop is onder schooltijd.
De leerlingen van groep 1 en 2 lopen (5 minuten) op woensdag 1 november om
11.00 uur.
De leerlingen van groep 3 en 4 lopen (5 minuten) op vrijdagochtend 3 november
om 11.00 uur.
En de leerlingen van groep 5 t/m 8 lopen (10 minuten) op vrijdagmiddag om
13.45 uur.
Alle leerlingen hebben vandaag een sponsorloopformulier meegekregen zodat ze
sponsors kunnen zoeken. De formulieren kunnen na de vakantie ingeleverd
worden bij de betreffende leerkracht. Na afloop van de sponsorloop vullen de
leerkrachten de formulieren in en verzamelen de leerlingen het geld. In de
bijlage is het formulier toegevoegd.
Per groep hebben we twee vrijwilligers nodig die de stempelkaart willen
afstempelen. Doet u mee?
We maken er iets feestelijks van en hartelijk bedankt voor de medewerking.
aan de bieb groep 3/4naar de bieb.

Vogeltentoonstelling
De jaarlijkse vogeltentoonstelling is dit jaar in de korfbalkantine van Ureterp.
De tentoonstelling loopt van donderdag 9 november tot en met 11 november.
Er is ook een kleurwedstrijd aan verbonden. De mooiste kleurplaten worden
beloond met een prijs.
De leerlingen van groep 1 t/m 4 kleuren de kleurplaat op school in en de
leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen het mee naar huis. De tekeningen moeten
uiterlijk vrijdag 1 november ingeleverd worden. Dat mag bij de betreffende
leerkracht.
Spelenderwijs orkesten
Op maandagmiddag 30 oktober start het Spelenderwijsorkest.
Iedere maandagmiddag na schooltijd om 14.45 uur speelt het
Spelenderwijsorkest op onze school. Wij faciliteren de ruimte voor deze
muziekimpuls. De lessen worden verzorgd door de Stichting Federatie van
Opsterlands Muziekonderwijs (FOM) onder leiding van Trienke de Vries. De les
duurt drie kwartier.
Leerlingen van groep 5 en 6 van de drie basisscholen in Ureterp hebben zich
kunnen opgeven. Er zijn nog weinig opgaves binnen. De eerste twee lessen
worden daarom gratis aangeboden. Trienke laat de kinderen kennis maken met
het Spelenderwijs Orkest.

Vanaf de derde les kunnen de kinderen lid worden van het Spelenderwijs Orkest.
In de bijlage vindt u nogmaals de uitnodiging. Laat ons even weten als uw kind
mee wil doen.
Belangrijke data
23 oktober t/m 29 oktober
21 november

Herfstvakantie
Ouderavond Gezonde school (informatie volgt)

