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Muzieklessen (even voorstellen)
Wij zijn Marjolein en Eline van de pabo. We volgen op
dit moment de minor muziek- en cultuureducatie op
de Hanzehogeschool in Groningen. Om de aangereikte
theorie in de praktijk te brengen, lopen wij stage op
De Schans.
Wij geven de groepen 1/2, 5/6 en 7/8 les op
donderdagmiddag (groep 3/4 heeft een eigen
vakdocent muziek). Onze lessen bestaan uit
verschillende vormen van muziek, beweging en het
gebruik van instrumenten. Wij proberen met deze
21
stage het niveau van onze muzieklessen
te verhogen
en de leerlingen tot een hoger niveau te brengen. We
hopen er een leuke en plezierige tijd van te kunnen
maken!
Groetjes Marjolein en Eline

De Kinderboekenweek wordt afgesloten op vrijdag 15
oktober met een voorleeswedstrijd van groep 7/8 en
de uitreiking van de gouden griffel en gouden penseel
voor het mooiste gedicht en de mooiste tekening bij
een gedicht.

Start kinderpostzegels
Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober
gaat de 73e editie van de Kinderpostzegelactie van
start. De leerlingen uit groep 7/8 gaan weer op pad
om verschillende producten te verkopen.

Kinderboekenweek
Het thema van Kinderboekenweek 2021 is
'worden wat je wil'.
De opening hiervan op SWS De Schans is op
donderdagmiddag 7 oktober. We openen met muziek
van onder andere kinderen voor kinderen. Iedere
groep krijgt tijdens deze opening een nieuw boek voor
in de klas uitgereikt. Uit dit nieuwe boek wordt na de
opening een kwartier voorgelezen. Niet door de eigen
leerkracht, maar door een leerkracht van een andere
groep.
Hierna is er een boekenmarkt in de gymzaal. Alle
kinderen kunnen hier boeken kopen. Per groep
mogen ze kijken op de markt. De boeken zullen € 0,50
per stuk kosten en 3 voor € 1,00. Als de kinderen
boeken willen kopen kunt u ze hiervoor geld
meegeven. Voor het bedrag dat we hiermee ophalen
worden nieuwe boeken aangeschaft voor de school.

Cultuurmenu;

De vrouw en het jongetje
Iedereen is wel eens bang.
Maar altijd bang, loopt nooit goed af.
Dit verhaal loopt wel goed af.
Een jongetje woont nog maar net in de stad. Vreemde
straten, vreemde mensen.
En daar op het balkon staat de vrouw, de grote vrouw,
de reuzenvrouw. "Ze eet vast kinderen!", denkt het
jongetje. Iedere dag komt hij langs haar huis. Bang,
maar ook nieuwsgierig. Stap voor stap overwint het
jongetje zijn angst. En de vrouw? Die eet geen
kinderen; ze maakt kaartenhuisjes, ruikt naar snoep.
En soms voelt ze zich wat alleen. Tot ze op een dag
een jongetje ziet lopen. Aan de overkant van de
straat.
Een voorstelling over bang zijn voor iets dat je niet
kent. Over ontdekken dat je niet bang hoeft te zijn, als
je de ander écht leert kennen.
Daarmee sluit de voorstelling aan bij actuele thema's.
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Kleur beweegt jou groep 1/2
In de wereld van Pips en Blanco is alles wit.
Wit is wat zij kennen, wit is veilig, wit is schoon, wit is
thuis, maar wit is ook saai. Zou er eigenlijk ook iets
anders bestaan dan wit? Pips en Blanco gaan op
ontdekkingsreis. De vijf basisemoties boosheid,
verdriet, plezier, afgunst en angst worden gekoppeld
aan kleuren en bewegingen. In deze interactieve
dansvoorstelling zijn de kleuters zelf onderdeel van de
voorstelling.
Massimo groep 5/6
Al eeuwen verdient verhalenverkoper Massimo zijn
brood met het vertellen van verhalen. Met zijn koffer
vol schatten uit het verleden reist hij naar kermissen
en jaarmarkten over de hele wereld. Maar de tijden
zijn veranderd. Tegenwoordig zijn er botsauto's en
automaten. En dat is ook leuk. Maar niet voor
Massimo. Hij vertelt liever in alle rust zijn verhalen.
Het zijn verhalen die passen bij de plek… Maar wel
verhalen geplukt uit een willekeurig tijdperk.

Belangrijke data
(een aantal activiteiten zijn onder voorbehoud,
afhankelijk van de Covid-19 ontwikkelingen)
2 oktober

Juf Eveline jarig!

4 oktober

Dierendag

4 oktober

13 oktober

Wensboom groep 5/6
Wissellijsten groep 1/2a
Cultuurmenu: Kleur
beweegt jou, groep 1/2
Opening
Kinderboekenweek
Cultuurmenu: Massimo,
groep 5/6
Cultuurmenu: De vrouw
en het jongetje, groep 3/4
Herfstviering, groep 3/4

14 oktober

Boekenmarkt

14 oktober

Schansinfo 4

15 oktober

Voorleeswedstrijd

18-22 oktober

Herfstvakantie

7 oktober
7 oktober
11 oktober
12 oktober
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Oktober kindermaand
Kinderen kunnen tijdens de maand oktober gratis meedoen aan culturele activiteiten in musea,
molens, theaters en ateliers. De deelnemende instellingen geven in de weekenden spannende
rondleidingen, leuke workshops en bieden voorstellingen speciaal voor kinderen van 4 tot en met 12
jaar. Op www.kindermaand.nl staat een totaaloverzicht. Ook hebben alle leerlingen een folder
hierover mee naar huis gehad.

Lezen is een feestje
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert
Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.
Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te
vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna. Zo werkt het: Koop tijdens
de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje
in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het
totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen
voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! Spaar je
mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor
zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen
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