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Agenda
6-15 oktober
5 oktober
11 oktober
21 – 29 oktober

Kinderboekenweek
Onderwijsstaking: School is dicht!!
Zwemwedstrijden
Herfstvakantie

Pleinkanjers:
Deze week hangen de foto in de hal van het hoofdgebouw en
de Gentiaan.
Geel:
Acrobaten:
Tijgers:
Orkest:
Leeuwen:
Groen:

Yoeri
Gio, Max, Waldemar
Ibrahim, Lisanne, Danny
Sinem
Yenthe
Sem, Keano

Herfstwandeling
Afgelopen donderdag hebben de kinderen uit de Gentiaan
een herfstwandeling gemaakt.
Lopend over het Zwarte Pad kwamen we in het bos. Al snel
waren alle kinderen in het bos en ontdekten
paddenstoelen, kikkertjes, spinnen, naaktslakken enz.
Ook kwamen we nog kabouters tegen op de grond en in bomen.
Na een lekkere picknick wandelden we verder en kwamen we
heel veel kastanjes tegen, eikels, beukennootjes en mooie
bladeren. Met tassen vol
liepen we weer terug naar
school. Wat een avontuur en
wat hadden we mooi weer.

Kinderboekenweek
Van 6 t/m 13 oktober is het Kinderboekenweek op de
Trapeze.
Het thema dit jaar is 'griezelen'.
Tot en met 14 oktober vinden er in het kader van dit thema in de
groepen diverse activiteiten plaats.
Ook zullen er voor in de klassen nieuwe boeken worden
aangeschaft.
Op vrijdag 13 oktober wordt de Kinderboekenweek afgesloten.
Iedere klas presenteert op de gang, wat er met de groep
gedaan, of gemaakt is. De groepen zullen dan elkaars
presentaties bekijken.

Staking
A.s. donderdag 5 oktober a.s. gaan leraren uit het primair
onderwijs in Nederland een dag staken en ook de Trapeze
is die dag gesloten.

Gevonden voorwerpen
Zwemwedstrijden
Woensdag 11 oktober doet onze school van 9.00 - 11.00
uur mee aan de schoolzwemwedstrijden in zwembad de
Planeet.
We hebben ingeschrerven met 1 meisjesteam van 9 kanjers:
Malissa, Chaema, Milena, Ouiam, Jayden, Charlotte, Femke,
Eva en Beau!
Ook de jongens doen mee met 1 superteam bestaande uit:
Casper, Kyan, Sam S, Joris, Luka, Quin, Lukas, Phuom en
Yoeri.
Ouders of andere belangstellenden
mogen ons natuurlijk op die dag op
de tribune komen aanmoedigen!!

Het komt regelmatig voor dat er kleding op school achterblijft.
Heel vaak komen ouders of kinderen deze spullen weer
ophalen. Er blijft echter ook heel veel achter. De bak met de
kleding wordt op dit moment te vol. Kom voor 9 oktober kijken
of er nog iets van uw kinderen bij ligt.
Na deze datum zal alle kleding naar een inzamelingspunt
worden gebracht.

PBS
De komende week staat het stilteteken centraal. Bij een
goede reactie op het stilteteken is een extra krul te
verdienen!

Goed Gedaan
Ook de komende twee weken werken we met Goed
gedaan! Nog aan het thema ‘Grapje, plagen, pesten’.
Grapjes maken is leuk, net zoals elkaar een beetje plagen.
Maar kinderen moeten wel leren hoe je plagen leuk houdt.
Ook moeten ze leren ervoor te zorgen dat plagen niet langzaam
overgaat in gemeen pesten.

