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Fruit een lekkere buit.
We hebben er lang plezier van gehad, maar er zijn toch een aantal KIWI ballen
gesneuveld.
De spaaractie loopt nog steeds, dus we gaan het nog een keer proberen: sparen
voor 20 KIWI ballen.
In de Vlinderzaal komt weer de grote verzamelposter te hangen en gaan we voor
300 Zespri stickers die op de kiwi’s zitten.
Vorig jaar ging het razendsnel, we zijn benieuwd hoe het nu gaat.
Doe je best!
Schoolorkest.
Maandag 10 oktober a.s. starten we weer met het
schoolorkest.
We beginnen maandag met moderne muziek. En op
24 oktober met klassieke muziek. Er zijn ook kinderen
die beide gaan doen.
Willen jullie maandag jullie muziekinstrument
meenemen en om 13:45 uur in het lokaal van Scala
zijn? We stoppen om 14:20 uur.
Eénmalig schoolkoor.
Het gemengd koor van Zuidwolde stopt. Zij willen dit feestelijk afsluiten met een afscheidsmiddag op
zondag 20 november vanaf 15.30 uur. Tijdens dit feestelijke afscheid willen zij symbolisch het ‘zingstokje’ doorgeven aan zingende kinderen. Hierbij is onze hulp gevraagd.
Wij willen hier graag aan meewerken natuurlijk, dus zoeken we een aantal jongens en meisjes die willen
deelnemen aan dit koortje. We gaan twee keer oefenen, op woensdag 9 en 16 november van 13.45 uur
tot ongeveer 14.15 uur op school. De dirigent van het koor komt met ons twee liederen oefenen. Één lied
zal het ‘kinderkoor’ alleen zingen en het andere lied wordt een soort beurtzang/ canon met het gemengd
koor Zuidwolde.
Als het je leuk lijkt om mee te doen én je kunt op zondag 20 november om 14.00 uur aanwezig zijn, geef
je dan zo snel mogelijk op bij juf Meta.

Basketbalpalen.
Het is Menno zaterdag gelukt om de basketbalpalen geplaatst te krijgen. Een hele klus. Vrijdag uitgraven
en zaterdag plaatsen.
Jammer was het wel dat er eigenlijk GEEN ouders waren die hebben geholpen. Één ouder (waarvoor
dank) sprong nog even bij tijdens het moment van rechtop zetten, maar verder was er niemand !!!!
De borden hangen er daarom nog niet aan.
Om de borden er nu nog aan te krijgen hebben we een rolsteiger nodig en natuurlijk ook weer een paar
handige handen.
Het is met een paar van deze handen (en steiger) niet veel werk maar het moet wel gebeuren.

Wie o Wie kan ons helpen ???????????????????
Herfstvakantie.
Volgende week is het herfstvakantie.
Maandag 24 oktober openen we de nieuwe periode met de onderbouwgroepen. En dat zijn er dan vijf :
1a, 1b, 2, 3 en 4.
We nodigen alle ouders van kinderen in deze groepen uit om bij deze opening aanwezig te zijn.
Aanvang 8.40 uur. Na afloop is er koffie.
Doe 4x gratis mee met "Sport&Spel"
Gymnastiekvereniging D.O.S. Zuidwolde is op dinsdag 4 oktober gestart met "Sport&Spel" gymlessen
voor kinderen van het basisonderwijs vanaf groep 3. Tijdens deze les zul je niet zo snel een salto leren,
maar wordt de aandacht gelegd op het samen met elkaar plezier hebben in bewegen en het leren van
spelvaardigheden. Verschillende sporten & spellen komen aan bod waaronder badminton, airhockey,
groot tafeltennis en slagbal. Voor elke les zal trainster Joanne Brinkman een leuk programma
samenstellen. Lijkt het je leuk om deze les uit te proberen? Dan willen we jullie van harte uitnodigen om
4x gratis mee te doen. De les is op dinsdag van 17.30-18.30 uur in de gymzaal in Zuidwolde.
Voor meer info secretariaat@doszuidwolde.nl

