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Afsluiting kinderboeken week

Het thema van de kinderboeken week was Gi-Ga-Groen. Dat bood dus vele
aanknopingspunten en het programma zat lekker vol. Zo ook op vrijdag 14 oktober. In het
kader van de talentmiddag en de afsluiting van de kinderboeken week was er van alles te
doen! Tot slot was er de tentoonstelling in de aula. De leerkrachten hebben er mooie blogs
van gemaakt. Heeft u die al gezien?

Treinbanken
Sinds kort is de aula voorzien van 2 x 2 "treinbanken". Natuurlijk geen
echte treinbanken maar special voor het onderwijs ontworpen banken.
Deze 2 sets geven de kinderen de mogelijkheid om in een redelijk
afgesloten ruimte in de aula te kunnen werken aan opdrachten buiten
de klas. Zo worden ze minder afgeleid en kunnen ze geconcentreerd hun
werk doen. Dit kan individueel maar ook in groepjes. De eerste
ervaringen van de kinderen waren erg positief!

Knooppunten

In de afgelopen periode hebben er heel wat knooppunten plaats gevonden in het kader van
het Doel Groep Arrangement. (DGA) Vanaf half september zijn er 6 knooppuntdagen
geweest. Samen met ouders en betrokkenen is er bekeken wat het doelgroep arrangement
voor de het kind kan betekenen en waar de aandachtspunten liggen. Deze knooppunten zijn
positief verlopen. Na de herfstvakantie zijn er weer 4 dagen gepland.

Schoolzuivel
Na de Herfstvakantie starten we met het uitdelen van melk en yoghurt
in de groepen. Als school vinden wij het belangrijk dat de kinderen regelmatig
zuivel eten/drinken. Op deze manier kunnen we daar extra aandacht aan
besteden. Ook dit kunnen we weer realiseren vanuit een subsidie vanuit het
Europees fonds. Hopelijk zal het de kinderen allemaal smaken.

Natuurmonumenten
Natuurmonumenten organiseert in de Herfstvakantie
diverse activiteiten. Zo is er "de Wilde Buiten Dag" op 22
oktober.
Verder zijn er vanaf 16 t/m 30 oktober diverse
activiteiten.
Voor meer info kunt u terecht bij het Bezoekerscentrum
van natuurmonumenten of via de mail
bczuidlimburg@natuurmonumenten.nl

Herfstvakantie

Het team van Talententuin Maastricht wenst iedereen een hele fijne Herfstvakantie toe.
Onze deuren gaan op maandag 31 oktober weer open! Tot dan.

