Nieuwsbrief
De Monchy School - november
Wist u dat?
... groep 7 meedoet aan een heel
bijzonder project? Zij spelen mee
in de Grootste Schoolband van
Nederland. Ze studeren een lied
in, met dans en muziekinstrumenten. Ze mogen optreden voor
koningin Maxima; het wordt op
televisie uitgezonden. U hoort
hier nog meer over!

… er een nieuwe kinderraad is?
Vier kinderen van groep 4 tot en
met 8 vertegenwoordigen de
kinderen van de school; ze zijn
iedere maand in gesprek met de
directeur. Het is een enthousiaste
groep die dit schooljaar wil
zorgen voor leuke activiteiten en
dat iedereen zich fijn voelt!

... er in groep 1-2 een kapsalon is
waar elke dag haren worden
geknipt, gewassen en gekleurd?
En in groep 3 een consultatiebureau? Omdat de Kinderboekenweek over beroepen
ging, is er in alle groepen gesproken en gewerkt over (bijzondere)
beroepen en wat je kunt worden.

Verjaardagen

Belangrijke data

4 november: Deanna
11 november: Amaya
15 november: Rogenely
18 november: Brian
20 november: Noa
21 november: Dastan & Jair
24 november: Elliah

25-29 oktober: herfstvakantie
2 november: informatie over de middelbare
school voor groep 7 en 8
5 november: Nationaal Schoolontbijt - alle
kinderen ontbijten op school
12 november: kinderraad
15-16-18-19 november:
kijkje in de klas
25 november: kinderen om
12.00 uur uit (studiemiddag)

Gefeliciteerd en veel plezier!

Een nieuw logo!
U is het mogelijk opgevallen: de Monchyschool heeft een nieuw logo. Aan de
ontwerpster hebben we gevraagd een fris en vrolijk logo te maken. Een logo
waaraan je kunt zien dat we iedere dag werken aan de groei van de kinderen,
dat we bouwen, samen met ouders/verzorgers en de omgeving.
Door ons verhaal kwam ze op het beeld van een blokkendoos. Met al die
vormen kun je prachtige bouwwerken maken; morgen anders dan vandaag.
Zo ontwikkelt een kind zich ook, het is steeds in beweging, het groeit. En ieder
kind is eigen, en dus is het bouwwerk van ieder kind weer anders.
Ook staan de blokken voor plezier in leren, want je kunt er alles van maken:
letters, cijfers, dieren, huizen, kinderen, en een bootje, een auto, een tafel, etc.
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