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Agenda
06 september start thema verkeer met verschillende gastlessen
09 september gastles groep 7-8 Smartphone slalom
20 september start thema techniek
24 september schoolschaatsen voor alle leerlingen
28 september alle leerlingen vrij

Lief en leed
De zomervakantie zit erop. Na 6 weken zomervakantie kwamen de leerlingen één voor één
binnen huppelen, maar wat we niet hadden verwacht was dat we de school al na vier dagen
moesten sluiten vanwege Corona. Afgelopen vrijdag werd het thuisonderwijs opgestart en
vanaf woensdag zijn er ook weer leerlingen op school. Sommige ouders hebben ervoor
gekozen om wel op dag 5 te laten testen en andere ouders niet. Als school/stichting hebben
wij hier geen invloed op. Dit blijft een keuze van de ouders. Wij hopen dat iedereen
volgende week weer op school is en voor een ieder die met Corona (klachten) nog thuis zit:
Beterschap!

Gouden weken
De eerste 6 weken zijn erg belangrijk voor de groepsvorming. We noemen dit dan ook wel de
gouden weken. Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan
het begin van het schooljaar. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie weer
helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. Daarom is dit een
belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Om dit een boots te
geven hadden wij in de eerste week het Kanjer theater geboekt, maar dat kon helaas niet
doorgaan. Samen met de medewerkers van het Kanjer theater gaan we een nieuwe datum
zoeken. In de klas wordt extra ingezet op de Kanjer regels, hoe ga je met elkaar om, wat
moet je doen als er is gebeurd wat jij niet wilt, maar ook worden er volop spelletjes gespeeld
om van de groep één groep te maken.

Klasbord
Vorige week zijn we gestart met de Klasbord app. Helaas werkt nog niet alles zoals het hoort.
We hebben gezien dat alle ouders zijn ingelogd, maar het beginnen van een gesprek werkt
nog niet naar behoren. Ook is niet iedereen vindbaar. We hebben contact met Klasbord en
hopen dat de problemen snel worden verholpen.

Schoolkalender
Binnenkort ontvangen alle ouders de nieuwe schoolkalender met data die al bekend zijn. In
de loop van het schooljaar kunnen er nog activiteiten worden toegevoegd, deze zullen we in
de nieuwsbrief noemen zodat u ze zelf kunt noteren op de schoolkalender.

AC
In overleg met de leden van de AC hebben we besloten om te stoppen met deze commissie.
AC leden bedankt voor jullie hulp! Via Klasbord doen leerkrachten een oproep wanneer er
hulp nodig is.

Versiercommissie
De versiercommissie heeft de school omgetoverd in een echte verkeersschool. Fijn dat dit
weer mogelijk is, waarbij we natuurlijk de regels in acht nemen.

Luizen controle
Binnenkort vindt de luizencontrole plaats. Mochten er luizen
of neten worden ontdekt dan neemt de leerkracht contact
met u op.

Ouderavond
Vanwege de corona besmettingen onder de leerlingen is de ouderavond waar onder andere
de methode Kanjer wordt besproken verplaatst. U ontvangt vandaag nog een aparte mail
met een voorstel voor een nieuwe datum.

Schoolschaatsen
Vrijdag 24 september starten wij met
schoolschaatsen voor alle leerlingen. Er
staan 5 lessen gepland.

Beeldformulier
Volgende week ontvangen alle ouders het beeldformulier waarop zij toestemming geven
voor verschillende zaken. Wilt u dit formulier uiterlijk vrijdag 10 september weer mee terug
geven naar school.

Kinderboekenweek
In oktober staat de Kinderboekenweek centraal met als thema
beroepen (oftewel worden wat je wilt). We willen u als ouders
vragen of u iets over uw beroep wilt komen vertellen. U kunt zich
opgeven bij de leerkracht. Meer informatie over de
Kinderboekenweek ontvangt u later van ons. Wel hopen wij dat u
allemaal langs wilt komen om uit te leggen wat uw beroep is!

Thema verkeer
In week 36 en 37 staat het thema verkeer centraal.
Belangrijk is dat alle leerlingen maandag 6
september op de fiets naar school komen. De fiets
kan bij het kleuterplein worden geparkeerd. Groep
3-4-5 krijgt een gastles over de gordel, maar ook de
fietsvaardigheid wordt getest. Groep 5, 7 en 8
nemen ook de fiets mee naar school en gaan de
remweg testen. Donderdag 9 september krijgen de
leerlingen van groep 7 en 8 nog een gastles
smartphone slalom. Via deze link:
https://okq.vvn.nl/ kunt u als ouder samen met uw
zoon/dochter de verkeersregels testen. Deze quiz is
geschikt voor 6 – 9 jarigen. Ook kunt u samen met uw zoon/dochter een game spelen over
de dode hoek in het verkeer: https://vvn.nl/nieuws/uit-de-hoek

Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 30
september 2021

Nieuws uit de middenbouw – september 2021
Vorige week is het nieuwe schooljaar gestart en konden we eindelijk de kinderen weer
ontmoeten. En de kinderen elkaar, want al speel je in de vakantie bij een vriendje of
vriendinnetje, in de groep elkaar ontmoeten is toch wel wat anders.
Zoals ieder jaar hebben we aan het begin van het jaar weer extra aandacht voor het
groepsproces: “Wie zijn er bijgekomen in de groep, waar is mijn plaats nu ik in een hogere
groep zit?” Een taak voor de leerkracht om dit goed te begeleiden.
Ook ontmoetten de kinderen twee nieuwe juffen, juf Marriët en juf Melanie.
Tijd voor gesprek en spel dus.

Na het eerste spel en het langzamerhand weer aan
de slag gaan, is het gezellig om met elkaar te eten.
We doen dat met alle kinderen, gezellig aan één
tafel.

v

En op donderdag, weer fijn naar gym. Ook
dit doen we met alle kinderen. Lukt dat wel,
met zoveel leeftijdsverschil? Ja hoor, dat
gaat prima. Tijdens de gymlessen worden de
kinderen altijd ingedeeld in drie groepen,
waarbij een groepje van de ene naar de
andere activiteit gaat. Hiervan maken we
ook gebruik om de kinderen op hun eigen
niveau les te geven.

Ze hebben er weer zin in en wij ook!
Hartelijke groet van groep 3-4,
Daantje, Freya, Lieuwe, Amala, Hidde, Marin, Hidde, juf Marriët, juf Melanie en juf Joke

Nieuws uit de bovenbouw!
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Iedereen heeft een super leuke vakantie gehad. We delen een
paar verhalen en laten wat werk van de afgelopen dagen zien. We zien uit naar een leuk schooljaar!
Vakantie
Ik heb bij mijn neef gelogeerd en daar ben ik op een boortje gaan varen. We hebben zon 2 uur
gevaren en toen kwam ik bij een molen en toen gingen we naar een kas met allemaal bloemen en
toen gingen we terug naar de molen. En daar haalden we een soft ijsje van wel 20 centimeter lang.
En toen gingen we 2 uur terug varen. Menno
Vakantie
Ik ben Wytse en ik ben in Twente op vakantie geweest. Daar was een buiten zwembad daar ben ik
heel vaak in geweest. Ik ben ook bijna elke dag te fietsen geweest het was daar best leuk. We zijn
ook naar een binnen zwembad de Wilder geweest. Der was ook een tennis, betmeton, foliebal,
basketbal en nog veel meer.

