WEEKBERICHT 11 oktober 2018
Een hele fijne herfstvakantie
toegewenst!

Gezocht
Meisjes- en jongens onderbroekjes
voor kinderen van 3, 4 en 5 jaar.

Vergeet niet dat we de 1ste schooldag weer
met de luizencontrole beginnen 

Namens Christoffeltje,
Alvast hartelijk dank.

Van vodden, pareltjes en kleding

Open lessen voor leerlingen van klas 6
& voorlichting voor de ouders op KGC
Nijmegen

De 6e klas organiseert op zondag
28 oktober een rommelmarkt. Van 10:00
tot 15:00 uur.
Heeft u net de zolder of kelder opgeruimd?
En mogen wij dan mooie bruikbare spullen
gebruiken voor deze verkoop?

De kinderen van klas 6 zijn op woensdag
21 november van 18:15 tot 20:15 uur
uitgenodigd om deel te nemen aan de
open lessen op het Karel de Grote College
in Nijmegen.

Schilderijen, glaswerk, speelgoed, knuffels
en noem maar op, kunt u dan iedere
schooldag inleveren op het podium in de
zaal.

Voor de ouders en kinderen uit klas 5 is er
op deze avond een voorlichtingsavond
gepland waar informatie wordt gegeven
over de Vrijeschool bovenbouw.

Iedereen is
van harte
welkom.

Wat:
Open lessen klas 6 &
Voorlichting ouders en leerlingen klas 5/6
Datum:
Woensdag 21 november
Tijd:
18:15 tot 20:15 uur
Plaats:
Karel de Grote College Nijmegen

De 6e klas
is ook geïnteresseerd in tweedehands
kleding en zelfs in oude vodden! Graag
alles verpakt in zakken met daarop
genoteerd wat vodden en wat 2de hands is.
Dus ouders, als u in de herfstvakantie (na
de zolder of kelder ) de kledingkasten
gaat opruimen, bewaar het dan voor de
6e klas.
Inleveren kan iedere schooldag op het
podium in de zaal.
Als het heel veel is, zijn we ook bereid om
het thuis op te halen: schoenen,
dekbedden, kussens, lakens, alles is
welkom.
De opbrengst voor zowel de rommelmarkt
als de tweedehands kleding inzameling is
bestemd voor het 6e klas eindkamp.

Klusdag 13 oktober
Verveelt u zich ook
altijd zo op de
zaterdagochtend?
En zou u graag eens
flink de handen uit
de mouwen willen
steken?
Nou, dan boft u want de klusdag komt er
weer aan.
Aanstaande zaterdag 13 oktober van
10:00 tot 12:00 uur kunt u bij ons op
school heerlijk, vegen, schuren, snoeien
en maaien.

Alvast hartelijk dank namens de kinderen.
We zijn heel blij als u komt!

Beste ouders,
Kijkt u nog even in de kist voor gevonden
voorwerpen? Er ligt nog van alles in.
De kist staat in
het halletje
naast de zaal.

Denk je nu: “Dít is iets voor mij! Hier wil ik
meer van weten!” Of heb je meteen
interesse om mee te doen: neem contact
op met een van de leerkrachten, met een
van de spelers, of met mij.
Frans Poels: 06-1203.9716
Oud-ouder

Rudolf Steiner Educare Agenda
Beste ouders,
In de periode rond Kerstmis staan er drie
Kerstspelen op het programma van de
scholen en instituten op antroposofische
grondslag: het Paradijsspel, het
Geboortespel en het Driekoningenspel.
Met een groep ouders, oud-ouders en
oud-leerlingen wordt jaarlijks het
Paradijsspel en het Driekoningenspel
ingestudeerd; het Geboortespel verzorgen
de leerkrachten. Het Paradijsspel en
Geboortespel worden in de laatste week
voor Kerstmis opgevoerd en het
Driekoningenspel in de eerste lesweek
van het nieuwe jaar.
Het Paradijsspel, het scheppingsverhaal
en Adam en Eva, en het
Driekoningenspel, met de vlucht naar
Egypte, worden vooral ingestudeerd en
gespeeld voor de kinderen van onze
school. Tevens proberen we het
Driekoningenspel elk jaar rond 6 januari 2
x buiten de school op te voeren: bv. in een
zorgcentrum.
Graag willen we in contact komen met
ouders, oud-ouders, verzorgers, oma’s en
opa’s, oud leerlingen en anderszins
geïnteresseerden die graag met deze
spelen mee willen doen. Meedoen als
speler of achter de schermen met licht en
andere attributen.
Er zijn grotere en kleinere rollen, serieuze
en grappige. Nieuwe spelers worden eerst
individueel begeleid.

13 oktober

Klusdag

15 t/m 19 oktober

Herfstvakantie

22 oktober

School begint weer
Luizencontrole
SC/MR vergadering

27 oktober

Atelier voor Ouders
en Opvoeders

7 november

Informatieavond
Broekhin op onze
school

28 oktober

Wintertijd

