Gym en Techniek
Op de vrijdag gaan wij gymmen in de Parkstadhal. Uiteraard moet je dan gymkleren en gymschoenen meenemen en zorgen de meiden ervoor dat hun haar vast zit.
De gymles is voor de Dassen van 12.15 – 13.15 uur en voor de
Condors van 13.15 uur – 14.15 uur. De Condors mogen vanaf de
gymzaal zelf naar huis of ze lopen met jouw stamgroepleider mee
terug naar school.
Vier keer in het jaar ga je met jouw eigen groep naar het technieklokaal op het Winkler Prins. Daar krijgen we dan een leuke en
leerzame techniekles aangeboden.
Weekviering
Regelmatig heeft de hele school op de donderdag een
weekviering. De vieringen staan op de kalender, die
binnenkort digitaal te vinden is. Wij laten dan aan elkaar zien wat we gedaan hebben die week. Je ouders en/of opa’s
en oma's zijn om 13.45 uur van harte welkom.

We gaan er een gezellige en leerzame tijd van maken.
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Informatie bovenbouw

Beste bovenbouwer,
Welkom in de bovenbouw, gezellig dat je bij ons op school bent.
In deze folder kun je informatie vinden over de bovenbouw van
jenaplanschool In de Manne.
Een schooldag in de bovenbouw
Iedere dag ben je tussen 8.15 uur en 8.25 uur van harte welkom.
Als jij het plein op komt, houd jij jouw iPad in de tas.
Als je in school komt, doe jij jouw jas en tas in het kluisje. Zodra je
binnen komt, leg jij jouw iPad in de kast. Je komt zonder ouder(s)
naar binnen. Hebben je ouders een vraag of iets dergelijks, dan
kunnen ze altijd even langs komen. Om 08.30 uur verwachten we
dat iedereen er is.
Als je op de fiets komt, zet jij je fiets in de fietsenstalling. De fietssleutel kan in de la bij jouw stamgroepleider. Net als je mobiele
telefoon.
Als je ziek bent, laat je dan voor 08.25 uur telefonisch afmelden,
zodat we op de hoogte zijn van je absentie.

Werken in de bovenbouw
Iedere dag beginnen we gezamenlijk in de kring, dan hebben we
verschillende kringen. We werken vanaf nu in verschillende hoeken. We hebben een rekenhoek, taalhoek, drukhoek en nog veel
meer hoeken, waarin we al het werk maken.
De meesten van jullie hebben een iPad voor op school. De iPad
wordt alleen gebruikt voor schoolwerk en niet voor apps, die niet
school gerelateerd zijn zoals: Social Media, Messenger, etc.
Ook hebben jullie een weektaak, zodat je weet wat je deze week
moet doen. Dit staat in Klasseplan, op de Ipad. We sluiten de dag
af in de kring, waarin we het gemaakt werk aan elkaar laten zien.
Als je naar huis gaat, doe jij je iPad in de tas en dan kun je naar
huis.

Eten en drinken
Elke ochtend hebben we een fruitkring waar we gezamenlijk fruit
eten. Op vrijdag mag je een gezond koekje meenemen naar
school. Tussen de middag eten we samen een broodje. Voor beide pauzes neem jij je eigen drinken mee.
Als je jarig bent, kan je trakteren in de klas. Je mag van alles trakteren, maar geen lolly of kauwgom. Ook mag je met twee klasgenoten de stamgroepleiders bij langs met een traktatie. Je krijgt
dan van ons een kaart en daar schrijven alle stamgroepleiders op.

