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Kalender
26 september
26 september
27 september
2 oktober
3 oktober
5 oktober
5 oktober
10 oktober
11 oktober
12 of 19 oktober
18 oktober
20 oktober

Start muziekles alle groepen: 1 x in de veertien dagen
Teamvergadering
Informatieavond/groepsavond voor alle ouders en verzorgers van onze
leerlingen
Start Kinderboekenweek Griezelig eng
Teamvergadering
De school is dicht in verband met staking van de leerkrachten
Inloop ouder-kind vervalt
Teamscholing lezen
Teamvergadering
Schoolvoorleeswedstrijd
17.30-18.30 Presentatie Kinderboekenweek
Project gezien worden in het verkeer

Nieuwe leerlingen
In groep 1 en 2 mogen we weer een stoel erbij zetten.
Kaylee Bakker heeft al een keertje mee gedraaid in de groep.
Op 12 oktober wordt ze 4 jaar en mag dan alle dagen naar
school. We wensen haar een fijne tijd bij ons op school toe!!

Luizencontrole
Hoera, we zijn hoofdluisvrij! Blijf wel kammen en wekelijks controleren is het advies.

Veiligheid rondom school
Verkeerstechnisch is onze school de afgelopen jaren met verschillende maatregelen en zaken bezig
geweest en afgesproken is dat we een rijroute hebben afgesproken.
 Een rijroute voor het ophalen en brengen van kinderen met de klok mee: Zuiderweg-ElswegMauritsweg-Johannes Mooystraat (niet parkeren voor het hek)
Voor nieuwe breng- en haalouders is dit wel even belangrijk om te weten. In verband met de
verkeersveiligheid van een ieder, vragen we jullie om deze rijroute te volgen en dit ook te delen met o.a.
opa’s, oma’s, dus met iedereen die de kinderen komt halen met de auto!
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MR vacature
Maandag 11 september j.l. is de MR bijeen geweest.
Ron Jager, vader van Roos Marijn uit groep 1, is de enige die zich heeft aangemeld voor een functie in de
MR en is daarom automatisch gekozen voor een periode van drie jaar.
Ron heeft aangegeven om de functie van voorzitter op zich te nemen. Ron van harte welkom in de MR!
In de MR wordt vertegenwoordigde namens de ouders ook Klaske Manje, moeder van Teun (groep 6) en
Femke (groep 2). De teamgeleding zijn Chantal Bakker en Antje Smit (secretariaat).
De agenda staat een week voor de vergadering op het afgeschermde gedeelte van de website. De
notulen zodra ze zijn vastgesteld in de MR vergadering.
Heeft u vragen stel ze ons gerust!

Informatieavond
Op woensdag 27 september a.s. houden we de informatieavond over
het reilen en zeilen in de groepen.
In onderstaand schema ziet u op welke tijd en in welke klas deze
wordt gegeven.
Groep 6, 7 en 8:
19.00-19.30 uur
Groep 1 en 2:
19.30-20.00 uur
Groep 3, 4 en 5:
20.00-20.30 uur

Niet Roken
Onze school is een rookvrije instelling. In school maar ook buiten op het schoolterrein, is roken, voor
ouders niet toegestaan.

Hulpouderlijst
Heel veel ouders hebben de hulpouderlijst al ingevuld en weer op school ingeleverd. Vele handen
maken licht werk. Hebben jullie het formulier nog thuis liggen, dan deze graag volgende week inleveren.
Hebben jullie nog vragen, kom dan bij mij (Matty) langs.

Thema-avond
Op dinsdagavond hebben veel ouders en het team onder leiding van Gea
Wagenmakers gesproken over 21e -eeuwse vaardigheden van de kinderen en
projectonderwijs. Na geanimeerd overleg en brainstormen met elkaar is er een
keuze gemaakt. We starten in november met het thema:
KLIMAAT
In de projectperiode gaan de lessen voor taal, rekenen, lezen en spelling gewoon door. Daarnaast
plannen we diverse activiteiten in rondom het thema klimaat.
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Oud papier ophalen
In overleg met Simone is de planning rondom het ophalen van het oud papier klaar. Op 31 oktober en
19 december wordt het oud papier dit jaar nog opgehaald. Voor 2018 geldt dat het oud papier wordt
opgehaald op 06 februari, 13 maart, 24 april, 05 juni, 17 juli, 04 september, 30 oktober en 18 december.

Kinderboekenweek
Dit jaar staat de Kinderboekenweek in het teken van Gruwelijk Eng!
Op maandag 2 oktober gaan we de Kinderboekenweek gezamenlijk
starten.
Ook gaan we nog twee keer schoolbreed voorlezen. De oudsten lezen
de jongsten een prentenboek voor die ze zelf hebben gekozen. In de
groepen wordt veel aandacht besteedt aan leesplezier en
boekpromotie.
Op donderdag 12 of 19 oktober ( afhankelijk van de juryleden) willen we dit jaar de
schoolvoorleeswedstrijd houden. Van elke groep (groep 1 t/m 8) mag er 1 leerling hier aan meedoen. In
de klas vindt er vanaf 2 oktober een voorronde plaats en de klas kiest samen met de leerkracht 1 leerling
die hier aan mee mag doen.
Alle kinderen die mee willen doen krijgen informatie mee naar huis. We gaan dit schooljaar niet
meedoen met de regionale wedstrijd, alleen voor groep 7 en 8.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
We zijn gestart met het thema vriendjes en werken we nu over ons lijf. We zijn gestart met de
verjaardagskalender. We kunnen nu zien wanneer we jarig zijn, duurt het nog kort of nog heel lang.
Daarna hebben we allemaal ons gezicht gemaakt en we weten dat we met onze gezichten veel
verschillende emoties kunnen laten zien! Ook hebben we ons zelf getekend, wat een mooie resultaten!
En we hebben gemeten hoe lang we zijn en op de meetlat gezet. Aan het eind van
het jaar maar eens kijken of we gegroeid zijn! Volgende week gaan we nog 1 week
over het thema werken. We starten met het boek Boer Boris breekt zijn been en in
de huishoek gaan we een ziekenhuis inrichten.
Vanaf 2 oktober gaan we starten met het thema Kinderboekenweek dat deze keer
in het tekenen van griezelen staat.

Groep 3, 4 en 5
In groep 3/4/5 zijn ze al begonnen met hard werken. In groep 3
worden al veel woorden gelezen! Zo zijn de woorden ik, maan,
roos, vis, sok, aan en pen al aangeboden, maar de groep kan hier al
veel meer woorden van maken!
Groep 4 en 5 zijn ze voornamelijk bezig met het leren van de tafels
en de analoge kloktijden.
Daarnaast zijn we in de groep gestart met het ‘kind van de week’. Elke week staat er een kind centraal
en dit kind mag de gehele week dingen doen als: beginnen in de kring op maandag, op donderdag
voorin de bus zitten met een vriendje/vriendinnetje, schrijven in het vriendenboekje van de klas en een
stukje krant meenemen voor in de kring van maandag.
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Groep 6, 7 en 8
In groep 6,7 en 8 zijn we begonnen met Classdojo. Dit is een online
programma, waarmee we positief gedrag proberen te stimuleren. De
leerlingen kunnen hiermee punten verdienen. Denk bijvoorbeeld aan
samenwerken, taakgericht aan het werk zijn, maar ook het werk (goed) nakijken. De leerlingen kunnen
hiervoor ‘punten’ verdienen. Na vier weken mogen de leerlingen de punten, als groep, inwisselen en
hier een leuke activiteit voor kiezen. De activiteiten hebben de leerlingen zelf bedacht. Er zijn de
afgelopen weken al flink wat punten verzameld! Ook worden de leerlingen persoonlijk beloond. Bij bijv.
15 punten mogen de leerlingen een nieuwe avatar kiezen en bij 30 punten mogen ze 10 min. vrije keuze
achter de computer.
Vorige week vrijdag heeft groep 8 deelgenomen aan de
sportdag Comprix in beweging. Alle leerlingen uit groep 8
van Comprix deden hieraan mee. De leerlingen konden
aan 3 sport clinics meedoen. Onze groep heeft meegedaan
aan klimmen, snorkelen en karate. Het was een leuke en
gezellige ochtend, waarbij we konden rekenen op de hulp
van ouders, die de leerlingen naar Wolvega wilden
brengen en weer op wilden halen. Hiervoor onze dank! De
foto’s staan inmiddels op de website.
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