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vakanties en vrije dagen
woensdag 14 oktober studiedag, alle leerlingen zijn vrij.
19 oktober t/m 23 oktober 2020 herfstvakantie.

Waterdrinken
OBS de Wereld blijft water drinken op
school actief stimuleren dus ook dit
schooljaar drinken we water tijdens
het 10 uurtje.

Kinderboekenweek
Op woensdag 30 september is de Kinderboekenweek begonnen. Het thema dit jaar is;
geschiedenis. De Kinderboekenweek duurt tot en met 11 oktober. In deze periode wordt er in
alle klassen aandacht aan de Kinderboekenweek geschonken.
Groep 8 gaat op maandag 5 oktober naar de bieb om daar een trailer te maken van een boek.
Dit project staat in teken van de kinderboekenweek.

Podiumfeesten
Op 6 november is er een podiumfeest voor de onderbouw
en op 13 november is er een podiumfeest voor de
bovenbouw. Hierbij mogen helaas geen ouders komen
kijken!
Wel zullen er foto’s gemaakt worden die u kunt bekijken in
het ouderportaal.
SAM Sportief van start in Wageningen
In de week van 28 september t/m 2 oktober krijgen alle Wageningse basisscholieren van
groep 1 t/m 8 het boekje van SAM uitgereikt gekregen. Genaamd SAM Sportief en dit staat
voor Samen Actief Meedoen. Hierin staat heel veel verschillend sportaanbod beschreven
waaraan je kan deelnemen tijdens dit schooljaar. SAM helpt graag alle kinderen de sport te
kiezen die het beste bij je past. Vanaf 5 oktober gaan alle activiteiten van start en kunnen
kinderen zich dan ook al via het nieuwe platform www.wageningen-actief.nl inschrijven.
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Het leuke sportstimuleringsproject SAM Sportief geeft alle kinderen de kans om zich te
oriënteren op diverse takken van sport zonder direct lid te hoeven worden. Er zijn maar liefst
28 aanbieders actief met meer dan 100 activiteiten die de
kinderen gedurende het schooljaar kunnen bezoeken.
Wie meer informatie wil of het SAM Sportief boekje digitaal
wilt bekijken kan dat zien op www.wageningen-actief.nl
SAM Sportweek Herfst
Na het grote succes van afgelopen zomer zijn we weer terug
met een nieuwe editie van SAM's Sportweek! Ditmaal editie
Herfst.
Ben jij tussen de 7 en 12 jaar en lijkt het je leuk om een dag lang plezier te maken!? Doe dan
mee met SAM's sportweek. Je hebt de keuze uit 1 of 2 dagen! Een dag lang sporten,
zwemmen, chillen en plezier maken staan voorop! Je hebt de keuze uit maandag 19 oktober
of vrijdag 23 oktober
Programma
09.00 - 09.30 uur aanmelden bij de Bongerd
09.30 - 12.00 uur sportactiviteiten buiten of binnen (dit is afhankelijk van het weer)
12.00 - 12.30 uur lunchen
12.30 - 14.00 uur chillen met o.a. film kijken, knutselen, boekje lezen
14.00 - 17.00 uur zwemmen
De kosten per deelnemer per dag zijn €8,50. Hiervoor krijg je sport, lunch, tussendoortjes en
een zwemticket! Tickets zijn te krijgen via www.wageningen-actief.nl
Locatie:

Zwembad de Bongerd

Belangrijk:

Zwemdiploma is verplicht

Organisatie:

Zwembad de Bongerd en Sportservice Wageningen
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