Nummer 06
22 november 2018
Data om te onthouden:
Via deze link (De agenda) kunt u de actuele agenda bekijken.
23 november
Groepen 1 t/m 4 vrij
27 november
Alle leerlingen mogen één extra schoen mee.
29 november
Groep 5/6 naar De Kinderkolonie (Gevangenismuseum)
29 november
MR-vergadering
29 november
Presentatie Kubusproject (19.00 uur)
05 december
Sinterklaas
10 december
OV-vergadering
11 december
Juf Metje jarig
14 december
Groep 6/7/8 naar De Magneet in Groningen
20 december
Kerstdiner
21 december
Alle groepen ’s middags vrij

Kubusproject: Experts bij de Elsakker op bezoek
Het Kubusproject is momenteel in volle gang. Er wordt hard gewerkt aan een ontwerp voor de kas van De mare. Om
aan extra informatie te komen zijn afgelopen woensdag 14 november een aantal experts op school gekomen.
In groep 1/2 houden de kinderen zich bezig met de vraag “hoe groeien planten het beste?”. Ook onderzochten ze de
smaak van de gewassen die in de kas komen. Zij kregen daarom bezoek van kok Jelle Huitema van de Jufferen
Lunsingh. Samen hebben zij verschillende groenten geproefd en daarna een heerlijke salade bereid.
Groep 3/4/5 houdt zich bezig met het inrichten van de kas. Zij kregen hovenier Jan-Harm Siegers van hoveniersbedrijf
MAX’garden op bezoek. De kinderen hadden vragen
voorbereid over het groeien en bloeien van de
gewassen. Het bezoek heeft ze zelfs geleerd dat
sommige gewassen elkaar versterken en sommige
juist niet.
Groep 6/7/8 houdt zich bezig met het bewateren van
de gewassen in de kas. Zij kregen daarom bezoek van
loodgieter Peter van Vondel van Installatiebureau Van
Vondel. Tijdens het bezoek kwamen de kinderen met

steeds meer vragen voor de loodgieter. Na ontzettend
veel nieuwe en nuttige informatie gingen de kinderen
aan de slag met hun maquette.
Momenteel wordt door de kinderen de laatste hand
gelegd aan de maquette en presentatie. We zien
iedereen graag op donderdag 29 november om 19:00
uur bij de allereerste kubuspresentatie, waar de
leerlingen hun ontwerp zullen presenteren.
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Schoen zetten
We hebben vernomen dat in de nacht van aanstaande dinsdag Sinterklaas en zijn
pieten onze school kunnen bezoeken. Dat betekent dat we dinsdag allemaal de
schoen mogen zetten.
Nemen jullie allemaal uiterlijk dinsdag één extra schoen mee?
Woensdag kunnen we dan kijken of er iets in is gedaan!

Vanuit het bestuur (herhaling)
De afgelopen jaren heeft het ondersteuningsteam van OPON een ouderavond georganiseerd voor ouders van de
scholen uit Noordenveld. De ouders van alle scholen waren welkom op een dergelijke avond.
In het voorjaar willen wij wederom een avond organiseren.
In de bijlage van de Elsakker Info nr. 5 vindt u een brief voor u als ouders om te inventariseren hoeveel ouders
belangstelling hebben voor een dergelijke avond. We willen u daarom ook vragen om voor 23 november vrijblijvend
een mail naar De Elsakker te sturen als u belangstelling heeft.
Zijn dit voldoende mensen (bestuur breed), dan wordt er een datum geprikt en dan zal er een definitieve opgave
plaatsvinden.

Lampionnenavond
Het was een geslaagde, gezellige avond. Hierbij een kleine impressie

De Kinderkolonie, groep 5/6
Deze excursie gaat over het leven van de weeskinderen in de kolonie in Veenhuizen anno 1850.
Leerlingen maken kennis met de Maatschappij van Weldadigheid en het dagelijks leven van de weeskinderen in de
gestichten. Ze worden uitgenodigd te reflecteren op hun eigen leven en dat van de weeskinderen lang geleden.
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Junior Energiecoach
Zie ook het persbericht in de bijlage van deze Elsakker Info
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