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Kinderboekenweek: Gi Ga Groen
We hebben een paar leuke en groene weken gehad. Er
is veel gelezen, geknutseld en gedanst rondom het
thema van dit jaar Gi Ga Groen.
De kleuters zijn lekker veel voorgelezen, hebben een

kabouterwandeling door het park gemaakt en
hebben een leuke voorstelling gezien, Giraf viert
feest.
Maandag 10 oktober zijn de
kinderen van groep 3 op
gi-ga-groen excursie in het park
geweest. We hebben eerst het boek
Stimmy of Het oerwoud in de stad
gelezen en daarna zijn we in het
park op zoek gegaan naar de dieren
en bomen uit het boek. We hebben

heel blaadjes, paddestoelen, veren en beestjes gevonden!
Groep 6A heeft een optreden voor de kleuters gedaan, een
dans en een lied over plastic soep. En de gang van groep 6
en 7 ziet er fantastisch uit met mooie schilderijen en
kunstwerken over plastic soep. Ook was er een spannende

voorstelling voor de groepen 5 en
6 over bomen in onze eigen Theo
van Gogh park. Met muziek,
acrobatiek en dans.
De groepen 7 en 8 zijn naar de
voorstelling Spinder in de OBA
geweest.
Woensdag 12 oktober sluiten we de
Kinderboekenweek feestelijk af met

de altijd leuke boekenmarkt voor groep 3 t/m 8 en een dans
voor de ouders voor de deur van de school.

Van de Medezeggenschapsraad (MR)
In een aparte bijlage bij deze nieuwsbrief stellen we ons graag voor en
vertellen we wat we zoal doen als Medezeggenschapsraad. Ook zullen we jullie
regelmatig op de hoogte houden via deze nieuwsbrief.
De eerste MR vergadering is al weer achter de rug. O.a. het vaststellen van
jaarplanning en taakverdeling en de tussentijdse schoolopvang (overblijf) is
aan bod gekomen maar ook het Covid-draaiboek wat jullie ondertussen
ontvangen hebben van de directie. Wil je uitgebreid weten wat er is besproken
kijk dan op de website van Het Podium (https://www.abbshetpodium.nl/mr/) .

https://www.abbshetpodium.nl/mr/


Hierin kan je alles nalezen. Ook het MR jaarverslag van schooljaar 2021/2022 is
daar terug te vinden. Heb je vragen, aarzel ze dan niet te stellen via
mr@abbshetpodium.nl

WIE IS WIE op Het Podium?
Onze razende reporters Lisa en Daphne uit groep 7A gingen weer op
onderzoek uit. Ze willen meer weten over wie er zoal op het Podium werkt…
Deze keer interviewen ze juf Laura van groep 6A

Wat vindt u van het thema van de kinderboekenweek?

Sup����uk, en����si��� �n �e��n���j� .
Wat is uw favoriete boek?

Me�r���e b���e� �l� �� ma�� ��n Ro��� ��h�  �ij�.
Waarom bent u weggegaan?

Om�a� �k �a 13 ja�� ��di�� �e�s ���u�s ��� �o�n ma�� he�
wa� ��n��� le�� ��n �e�w���t, en �� ��n �o��o�� b�i� d�� ��
te��� b�� �ek����.
Wat vindt u van uw klas?

Een ���� le���, li��� e� c����i�v� ��o�p.
Wat vindt u het leukste van Het Podium?

De k����re�, de ���e�s, mi�� c����ga’s e� ��t ��h�o��l��� e� d�
ra���d� �e��r���s �a���r�i�k.
Wat wil u dit jaar nog doen met uw klas?

De g��� �ro�� ��n� �i� w� �a�� d�e� ��j �� a�s����in� ��n �� Ki�d����ek����ek .

Belangrijke data

12 oktober Afsluiting Kinderboekenweek

13 en 14 oktober Studiedagen, kinderen vrij

15 t/m 23 oktober Herfstvakantie

24 oktober Weer naar school

5 december Sinterklaasfeest

22 december Kerstdiner

23 december om 12.00 uur vrij

24 dec t/m 8 jan Kerstvakantie

9 januari Eerste schooldag van 2023



Strips door Daphne en Lisa uit groep 7A


