
 WIST U DAT...? 

 … de Monchyschool op vrijdag 

18 september bij de herdenking was 

van de SLAG OM ARNHEM? Er moch-

ten dit jaar 10 Arnhemse kinderen bij 

de herdenking zijn, dus heel bijzon-

der dat ook EJ en Mohammad erbij 

waren. Ze hebben het super goed 

gedaan. We zijn trots op deze twee 

jongens! 
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 VERJAARDAGEN 

         1 oktober: Aryan 

 3 oktober: Zeineddin 

      5 oktober: Nathaniël 

 6 oktober: Arda 

 10 oktober: Dounia 

 17 oktober: Ömer 

 21 oktober: Reetaj 

   EEN NIEUWE KINDERRAAD!  
   Onze school heeft een kinderraad. Hierin zitten vier kinderen, namens 
de groepen 4-8. Deze kinderen zijn iedere maand met de directeur in  
gesprek, om te vertellen wat er goed gaat op school en wat er beter kan. 
Zo maken we samen de school weer een beetje beter.  

Dit jaar bestaat de kinderraad uit Amin Muslim, Jaïr Airosa Lopes, Damian 
Nijenhuis en Sanmy Le. Op vrijdag 25 september kwam de raad voor het 
eerst bij elkaar. Ze vinden dat er een goede sfeer is op school, dat juf  
Joanneke (onze nieuwe gymjuf) leuke gymlessen geeft en dat in de  
pauzes het voetballen fijn is. 

Ze hebben ook tips, bijvoorbeeld hoe we de wc’s schoner kunnen houden, 
en ze willen graag dat de Monchyschool voortaan meedoet met de  
Nationale Buitenlesdag. We gaan ermee aan de slag! 
 

 BELANGRIJKE DATA 

          16 oktober: viering van de  

 kinderboekenweek (helaas zonder ouders!) 

   en kinderraad 

 19-23 oktober: herfstvakantie 

 6 november: Nationaal Schoolontbijt, 

 alle kinderen ontbijten op school 
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… de Monchyschool bij de opening 

was van de BEWEEGTUIN op woensdag 

23 september? Na de toespraken 

hebben negen kinderen een beweeg-

lied gezongen, samen met meester 

Jasper. Dat is best moeilijk: zingen en 

bewegen tegelijk. Maar wat hebben 

ze het goed gedaan. Ook op deze 

kanjers zijn we trots! 

 

... de Monchyschool op woensdag 

30 september op SCHOOLREISJE is 

geweest? Met de bus naar het 

Openluchtmuseum was al een 

feestje. De kinderen hebben work-

shops gedaan en daarna was er 

alle tijd om in de speeltuin samen 

te spelen. We kijken er met veel 

plezier op terug. 


