Nieuwsbrief 1

Om te onthouden

24 september
Schoolfotograaf
29 september
Tafeltjesavond
2 oktober
Studiedag

12 /13 oktober
Informatieavond
schoolverlaters
(ivm corona wordt de
groep in tweeën gesplitst.
Info over datum volgt)

19 t/m 23 oktober
herfstvakantie

Kijk ook eens op
de site van onze
kookmeester Sam.
www.leokanjerkoken.nl

september 2020

Belangrijke data en gebeurtenissen kunt u ook altijd terugvinden in onze jaarkalender. De
jaarkalender staat op www.leokannerschool-so.nl

We zijn weer begonnen!
Dinsdag 1 september zijn we weer
van start gegaan. Gelukkig is
iedereen gezond gebleven in de
vakantie.
Dit jaar verwelkomen we enkele
nieuwe leerkrachten: meester
Raymon, juf Simone, juf Maaike R
en juf Yvet.
De algemene ouderavond hebben
we alweer achter de rug. Ondanks
dat we vanwege de
coronamaatregelen maar 1 ouder
konden toelaten is deze goed
bezocht.
Op school houden we nog nog
steeds de eenrichtingsroute aan en
worden er nog vrijwel geen ouders in
school toegelaten. Ook zijn de

pauzes nog gespreid en zorgen we
voor ontsmette deurklinken en
wassen we onze handen vaak. We
hopen zo het gevreesde virus
zoveel mogelijk buiten de deur te
houden,
We hopen natuurlijk op een goed
en gezond schooljaar!

Kinderboekenweek
Van 30 september t/m 11 oktober is het
kinderboekenweek.

Uit OB 2

Met de Kinderboekenweek gaan we terug in de
tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven,
waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt.
Lees spannende verhalen over ridders, verplaats
je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de
Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om
andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden
van toen door het lezen van boeken!
In de klassen wordt hier aandacht aan bested.
Het is de bedoeling dat er natuurlijk veel gelezen
wordt.

In OB2 zijn dit jaar best veel nieuwe kinderen gekomen, maar wat gaat het al goed!
Er wordt heerlijk gespeeld in de huishoek, de autohoek, de bouwhoek of met de treinbanen.
Ook mogen de kinderen elke dag een bak uitzoeken om hun dag rustig mee te starten. Kijk
maar op de foto hoeveel leuke speelbakken we hebben.
Koken en gymmen vinden we hier in OB2 ook helemaal gaaf. En buiten spelen.
Maar er wordt natuurlijk ook hard gewerkt! Kijk eens op de foto hoe mooi wij al rondjes kunnen
overtrekken, uitknippen en inkleuren.
De juffen zijn trots op ons!
Zonnige groetjes Anas, Aron, Badr, Claudia, Dyshano, Jack, Jason, Jolie-lova, Levi, Nathaniel
en Wilhelm en juf Atie, juf Karijn en juf Sietske

Leuke dingen

Uitspraken bij crea
Na lang wachten komt eindelijk de taxi van een groepje leerlingen. Een leerling uit het groepje vraagt:
hoe heet u taxichauffeur?
Waarop de chauffeur antwoord met: ik heet Sonny.
Leerling zegt: goedemiddag Sonny, ik heet …. en dit zijn mijn bijzondere vrienden.

In het crea-lokaal hangt sinds kort een tv. Dit wordt gebruikt voor de nieuwe methode.
Het eerste groepje kinderen komt binnen en hun oog valt direct op de grote tv.
Waarop een leerling roept: ahhh juf…. nu bent u zeker de hele dag tv aan het kijken??

Uitspraken bij BB3
Het is een hele gezellige klas juf Peggy is een hele grappige juf en juf Petriëlle is ook een hele
gezellige juf en dn nu m´n klasgenoten Merlijn is de liefste jongen van de hele klas en dan nu Robin ik
vind haar een hele gezellige meid en kan soms o ok druk zijn Damien is heel aardig Fiene is een
echte vriendin van mij net zoals Robin Tessa doet lief tegen me Joakim doet ook gewoon lief tegen me
Koen kan soms ook grappig zijn Colin is gewoon een lieve jongen Amir houdt heel veel van voetballen
ik hoop dat die hier later iets mee zou doen met z´n beroep Misja doet ook lief tegen me Matteo is
gewoon aardig.
Groetjes van Sanne H
het is tot nu toe een leuk school jaar ik hep koken en tegniek en speling is niet temoelek ok al hep ik
disleksi en de jufen zijn ardeg ok wel een top school
Groetjes van Merlijn
Het is een leuk school jaar voor 2020. Het was wel wat wenen maar het ging wel goed. Je kan makelijk
vrienden maken hier in de klas. De speciale schoolvaken waren goed verdeeld en leuk. Er is helaas
wel een grote omweg naar de bieb. Maar al met al is het erg leuk Ik geef de klas 4 steren.
Groetjes van Misja

Hutspot eten
Ook dit jaar zullen we weer hutpot eten in de klassen. We gaan zeker weer smullen!

Geboren!!
X2
Juf
Juf Kirsten is op 2 september bevallen van een zoon! Hij heet Sep.
Juf Elise is op 21 september bevallen van een zoon! Hij heet Joah.
Moeders en zonen maken het heel goed en genieten nu van het bevallingsverlof.

