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Lampionnenshow
Op 11 november staat de lampionnenshow gepland.
Hierbij schenken we aandacht aan het verhaal van de
herkomst van Sint Maarten, de kinderen showen hun
lampion en vanzelfsprekend laten ze liedjes horen.
We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn
vanaf 14:00 uur. We verwachten dat de show
ongeveer 30 tot 45 minuten zal duren.
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Nieuwe leerlingen
In november worden Max (broertje van Marit) en
Allard (broertje van Berthe) alweer 4 jaar.
Daarom mochten ze deze week
alvast een kijkje nemen in de
kleuterklas.
We wensen hen een prettige
schooltijd toe op SWS De
Schans.

Week van het verkeer

Spelen in de natuur
De kinderen van de bovenbouw (groep 5 tot en met 8)
hebben het geluk dat ze gebruik mogen maken van de
ruimte in en om het sportveld achter de school.
Momenteel zijn de bosjes favoriet om in te spelen, zo
‘wonen’ de kinderen er, nemen ze zogenaamd frieten ijsbestellingen op etc. Ze kunnen hierbij van alles
uit de natuur gebruiken, zoals bladeren, takken etc.
Het is mooi om te zien dat ze hun fantasie daarbij de
vrije loop laten.

Deze week zijn er diverse
activiteiten in het kader van de week van het verkeer.
Zo staat de leerlingenraad iedere morgen klaar om
een complimentje uit te delen aan ouders die goed
geparkeerd staan, met de fiets of te voet naar school
komen. Heeft u nog geen duimpje ontvangen en komt
u met de auto? Dan stond u wellicht niet goed
geparkeerd.
Vandaag zijn de fietsen gecontroleerd door
medewerkers van VVN. Gelukkig hebben veel
kinderen een OK sticker ontvangen. Volgende week
vrijdag is er een her-controle. De kinderen die
vandaag nog geen sticker hebben ontvangen, kunnen
hun fiets dan nogmaals laten controleren.

Wij leren de kinderen hierbij zuinig te zijn op de
natuur; dus gebruikmaken van wat er op de grond ligt.
We leggen uit dat we de bosjes niet moedwillig
stukmaken, omdat we die mooie tak (die nog aan de
boom zit) zo goed kunnen gebruiken. We zouden het
prettig vinden als u dit ook eens thuis bespreekt, als
uw kind daar na schooltijd graag speelt. Na schooltijd
is er vaak geen toezicht, maar we zien graag dat we er
nog vaak kunnen spelen met behoud van de bosjes.
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Herfstviering
Op woensdag 3 november staat groep 3/4 om 12:00
uur klaar voor de herfstviering. De Pijlsnelle
Eekhoorns zullen dan voor hun ouders optreden. Zij
zijn van harte uitgenodigd in de gymzaal, om te
komen kijken. Graag tot dan!

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

Juf Joy jarig!

1-5 november

Oudergesprekken

2 november
5-12 november

Cultuurmenu: Zoet water
groep 7/8
Week van mediawijsheid

5 november

Her fietscontrole

Korfbaltoernooi

10 november

Groep 5/6 naar de bieb

Op woensdagmiddag 17 november staat het
korfbaltoernooi op het programma in de Brinkhof te
Norg. Dit toernooi wordt georganiseerd voor alle
scholen in de voormalige gemeente Norg. Hiervoor
kunnen kinderen van groep 3 tot en met 8 zich
opgeven bij hun meester of juf.
We zullen binnenkort ouders vragen voor vervoer en
voor het coachen van een team.

11 november

Schansinfo 6

11 november

Sintmaarten

11 november

Lampionnenshow va 14.00
uur
Korfbaltoernooi

Hemmeldag bij De Schans

17 november
18 november

Cultuurmenu: Nachtreis
groep 5/6

Hemmeln is het Drentse woord voor schoonmaken.
En dat willen we gaan doen, schoonmaken. En wel op
zaterdag 27 november. We gaan ervanuit dat dan een
groot deel van de bladeren van de bomen zijn, zodat
we ook buiten volop aan de slag kunnen. Daarvoor
willen we graag vrijwilligers die de handen uit de
mouwen steken. Het plan is om van 9.00 uur tot 13.00
uur binnen en buiten De Schans en rond het
sportveld, schoon te maken en op te ruimen. Wij
beginnen om 9 uur met koffie en de taakverdeling.
Meehelpen? Graag! Meld je aan via de school
(info@swsdeschans.nl) of dorpshuis (mfa@eencity.nl)
Opgeven via de website van Eencity kan ook.
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