Van 17 tot en met 21 oktober 2016 hebben wij
een projectweek met als thema:
OPA’S & OMA’S – Voor altijd jong!
Wij sluiten hiermee aan bij het thema van de Kinderboekenweek.
Achter de schermen zijn de leerkrachten en ouders al wekenlang bezig om er iets bijzonders van te maken.
Hieronder vindt u in het kort het programma met informatie die van belang kan zijn:
Maandag 17 oktober 2016:
Opening van de projectweek op ludieke wijze vanaf 08.45u. U bent van harte uitgenodigd om mee te
genieten. Er is voor de ouders en andere belangstellenden een plek gereserveerd achter de afzetlinten op
het schoolplein. Alle leerlingen worden gewoon om 08.45u in de klas verwacht.
Groep 1/2C gaat in de ochtend naar “De Zeven Schakels” om samen met de bewoners te bewegen.
Dinsdag 18 oktober 2015:
Deze dag is gevuld met het opdoen van kennis zowel binnen als buiten de school.
Groep 1/2A gaat in de ochtend naar “De Zeven Schakels” om samen met de bewoners
gezelschapsspelletjes te doen en liedjes te zingen. Groep 1/2B doet dit in de middag.
Groep 4 krijgt bezoek van de heer Wim Boot die hen vertelt over “vroeger”, zoals alleen Wim Boot dit kan.
Groep 3 brengt in de ochtend een bezoek aan de Oudheidkamer "Willem van Strijen" en zoekt 2 ouders die
zouden willen begeleiden. Graag per mail aanmelden: g.v.straten@dewaarden.nl.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 zorgen dat zij in de middag sportkleding dat vies mag worden, aan
hebben. Voor hen staat een BOOTCAMP gepland, want van bewegen blijven we jong en gezond . Bij
slecht weer moet deze activiteit helaas geannuleerd worden.
Woensdag 21 oktober 2015:
Een ochtend gevuld met een tijdcapsule, tekenen/knutselen en beweging/dans voor de groepen 3 t/m 8.
We werken klassen doorbrekend, d.w.z. dat de leerlingen verdeeld worden over verschillende groepen.
De groepen 3 en 4 zoeken per groep 3 ouders die willen komen helpen. Graag per mail aanmelden:
g.v.straten@dewaarden.nl.
Donderdag 22 oktober 2015:
’s Ochtends hebben de kleuters een expressieve ochtend in brede zin. In iedere kleutergroep ondernemen
de kleuters een andere activiteit. De leerkrachten benaderen de ouders via de mail voor hulp.
Vele enthousiaste opa’s en oma’s hebben gereageerd op de oproep van juf Saskia en juf Marja om te
kinderen van de overige groepen te komen vertellen en ervaren waar zij zich mee bezig houden:
 Groep 3 krijgt in de middag een opa op bezoek die komt vertellen over zijn passie: beeldhouwen.
 Groep 4 brengt op donderdagmiddag een bezoek aan de Oudheidkamer "Willem van Strijen".
 Groep 5 maken in het verenigingsgebouw onder begeleiding kennis met biljarten.
 Groep 8 krijgt informatie van een lid van de fotoclub van Zevenbergen over fotografie en maakt
onder begeleiding een inktlap.
De groep 5-7 / 6 / 7 hebben al verschillende theaterworkshops gehad. Zij presenteren vandaag aan elkaar
de resultaten.

Vrijdag 23 oktober 2015:
De gehele dag staat in het teken van Oudhollandse spelletjes. Opa’s en oma’s worden van harte
uitgenodigd om de spelletjes in de ochtend en/of in de middag te komen begeleiden. Zij kunnen zich
met hun voorkeur voor dagdeel aanmelden via mail: m.pals@dewaarden.nl.
Groep 1 t/m 4 hoeven in de ochtend geen drinken en fruit mee te brengen. Zij krijgen een traktatie op
school.
De projectweek wordt afgesloten met een dansvoorstelling van groep 3 t/m 8.
Alle ouders en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om 15.00u te komen kijken. Er is een
plek voor u gereserveerd achter het afzetlint.

We maken er met elkaar een top week van!
Het team van de Neerhof.

