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Agenda
Woensdag 15 september
Donderdag 16 september
Woensdag 6 oktober
Vrijdag 15 oktober
18 t/m 22 oktober
Maandag 25 oktober

Klankenkaravaan (meer informatie volgt)
Studiedag; alle kinderen vrij
Start Kinderboekenweek
Studiedag; alle kinderen vrij
Herfstvakantie
Roostervrije dag; alle kinderen vrij

Informatieavond
Afgelopen woensdag en donderdag was de informatieavond georganiseerd. Dank voor uw
aanwezigheid. Wij hebben het als fijn en prettig ervaren om u weer in de school te hebben
ontvangen. Wij hopen dat er spoedig meer momenten komen waarbij dit mogelijk wordt.
Tijdens de informatieavond is er allerlei praktische informatie met u gedeeld. Deze informatie
kunt u nalezen in de Hand-out. Tevens kunt u dit terugvinden in de (digitale) boekenkast in
het ouderportaal.
Afronding Jubileum activiteiten
Voor de zomervakantie hebben we u geïnformeerd over de afronding van ons Jubileumjaar.
Volgende week is het zover! Op woensdag 15 september
komt de Klankkaravaan bij ons op school en dan gaan we een
creatieve, muzikale feestdag beleven. We werken de hele dag
aan een voorstelling met veel kleur en muziek. Elke bouw zal
een eigen werelddeel vertegenwoordigen wat aan het eind
van de dag aan elkaar gepresenteerd zal worden.
Per kind mogen 2 ouders de voorstelling bijwonen. Voor onze nieuwe ouders een mooie
gelegenheid om de Ranonkel beter te leren kennen. U bent dus van harte welkom.
Het geheel zal buiten plaats vinden. ’s Morgens wordt er met de mensen van de organisatie
gekeken of de voorstelling op het plein of op het grasveld van school gaat plaats vinden.
Wanneer u naar school komt ziet u vanzelf waar het feestelijke gebeuren zal zijn.
We rekenen erop dat een ieder zich aan de 1,5 meter afstand zal houden.
Om alvast een beeld te krijgen van wat deze dag gaat inhouden kunt u via deze link kijken
hoe zo een voorstelling er ongeveer uit zal zien.https://www.youtube.com/watch?v=TrTYVLt5Fw
Het plan was om deze week ook een nazomerfeest te houden, maar hier hebben wij helaas
van moeten afzien voor dit moment. Dit in verband met de (nog steeds) geldende

maatregelen. Bij het zomerfeest zijn normaal gesproken altijd veel mensen aanwezig, meer
dan alleen ouders, en dat is nu niet verstandig.
Het Zomerfeest wordt, voor nu, verplaatst naar juni 2022 waarbij de hoop is dat het dan
doorgang krijgt. U houdt dat dus tegoed!
Op vrijdag ronden we de festiviteiten af met een Minimusical van de leerkrachten voor alle
kinderen van onze school.
Digitale boekenkast
Tip: In het ouderportaal is een digitale boekenkast te vinden. Hierin kunt u diverse
documenten, nieuwsbrieven, kalender en roosters teruglezen.
OPROEP OPROEP
Voor de lessen in het beeldende vormingslokaal zijn de volgende (rest)materialen zeer
welkom:
• Oude overhemden (om te schilderen)
• Oude kranten
• Doosjes, flesjes, bakjes, plastic potjes
• Vulling van verzenddozen

RANONKELATELIER WEER VAN START!
Op woensdag 22 september is het Ranonkelatelier er weer!
Een naschoolse cursus van Cultuurhuis Wherelant op de eigen school.
In dit atelier kunnen de kinderen op speelse wijze experimenteren, ontdekken en leren.
Ze leren het ongewone in het gewone te zien en anders naar de wereld om hen heen te
kijken. Het naschoolse atelier sluit direct aan op de schooltijd.
Er zijn verschillende lesblokken per schooljaar, waar je je via de website www.wherelant.nl
voor aan kunt melden.
De kosten zijn altijd inclusief materiaal.
.

