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Meester en juffendag.
Volgende week vrijdag geven de meester en de juffen een feestje.
We gaan natuurlijk niet het hele programma voor die dag verklappen. Maaaaarrrrrr,
het volgende wel;
- Verkleden mag, hoeft niet.
- Er is die ochtend ruimte voor de talenten van de kinderen. SCHUTSE GOT TALENT.

Dus dansen, zingen, playbacken, goochelen,
muziekinstrument meenemen. (bijna) alles mag.
Opgeven hiervoor kan bij je eigen juf.
- Bij een feestje hoort een traktatie. Die krijgen de kinderen van ons, dus de kinderen hoeven die ochtend geen
fruit EN DRINKEN mee te nemen.
De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn om 12 uur vrij.
- Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 Om 12.00 uur organiseren we een
klasselunch. Een ieder neemt z’n eigen (onbelegde) boterhammen mee.
Daarnaast neemt een ieder beleg mee voor op die boterhammen. De een
neemt (een blok) kaas mee, weer een ander en pot jam. Weer een ander
neemt komkommer mee. Al dat beleg verzamelen we op de instructietafel. Zo
ontstaat er een soort van buffet. Daarna kan een ieder langs het buffet lopen
en zo iets lekkers kiezen voor op de boterham.
- Voor de middag mogen de kinderen spelletjes e.d. meenemen.
Vragen over deze feestdag; stel ze gerust aan de juf of meester..

Samenloop voor hoop
Even na vijf uur zondagmiddag werd de SamenLoop voor Hoop Zweeloo afgesloten op de Brink in Oud-Aalden.
Daarbij kwamen emoties los bij de deelnemers, de organisatie en andere betrokkenen. Het eindbedrag is
fantastisch: namelijk 53.231 euro

Trefwoord
Week 42 t/m 45 (16 oktober t/m 10 november): Helden
■ Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?
■ Bijbel: Gideon (Rechters 2-8).

Nieuws uit het SpeelLeerRijk
Nieuws uit groep 1,2 en 3.
Kabouter Basje is niet meer alleen. Hij heeft nu 9 nieuwe vriendjes erbij. En daar kun je leuk mee spelen. We
zijn druk bezig met tellen en het leren van de cijfers. Het tellen geeft vaak geen problemen maar om dit van
achteren naar voren te doen is lastiger. Basje en zijn vriendjes kunnen ons daarbij helpen. Hoeveel kaboutertjes
zitten er in de paddenstoel? En hoeveel lopen er door het bos? Zo kun je dagelijks bezig zijn met tellen. U kunt
thuis ook op deze manier bezig zijn met cijfers en getallen b.v. bij het dekken van de tafel of tijdens het
opruimen van het speelgoed. Ook praten we over de buur van bv. 4. Dan bedoelen wij de kleine buur 3 en de
grote buur 5.
Benthe van Goor komt op de dinsdagmorgen meedraaien. Fijn dat je bij ons in de groep komt, welkom.
Groep 3:
Komende week wordt de toets van het computerprogramma Zoef ook afgenomen.
We zijn al gestart met kern 2 en we proberen in deze kern al zinnen te maken met de woorden en letters die we
geleerd hebben. Belangrijk blijft wel dat alle geleerde letters goed geoefend worden. Dit gebeurt tijdens het
oefenen met Veilig en Vlot. In dit boekje staan allemaal rijtjes met woorden die de kinderen op tempo moeten
kunnen lezen na een oefenperiode.
Voor rekenen zijn we bezig met de getallenlijn t/m 20. Er wordt gestart met de splitssommen. 7 kun je maken
van 2 en 5, maar ook van 6 en 1. Ook hier blijkt wel weer hoe belangrijk het is dat het kind het getalsymbool
herkent en hoeveel het getal inhoudt. Spelen met cijfertjes is leuk om te doen en erg belangrijk.
Nog een weekje en dan wordt de eerste periode afgesloten met de juffen en meesterdag. Jullie mogen allemaal
verkleed op school komen. Het programma is natuurlijk een verrassing.
Nog een vriendelijk verzoek aan iedereen om afscheid bij de deur te nemen. Voor de startende kleuters wordt
een uitzondering gemaakt. Zo proberen we de ochtend rustig te starten in de kring.

Nieuws uit de groep 4,5,6 en Rekenrijk
Groep 4,5 en 6.
Afgelopen dinsdag kwamen vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland op school om onze fietsen te testen. Een
veilige fiets vinden we erg belangrijk, zeker met het oog op de komende donkere periode. Goed zichtbaar zijn is
een vereiste.
De afgelopen weken hebben we vol enthousiasme gewerkt aan het project Hundertwasser.
Hundertwasser is een Weense kunstenaar die leefde van 1928 tot 2000. Hij schilderde, ontwierp en bouwde
prachtige, kleurrijke schilderijen en gebouwen die in heel Europa te zien zijn. Naast kleurrijk, gebruikt hij bij
voorkeur geen rechte lijnen, vormen. De leerlingen hebben nu bijna allemaal hun 'hand'- tekening af. Een
prachtig kleurrijke tekening met informatie over de leerling.
Bent u benieuwd, kom gerust even in de klas kijken.
Sinds kort hebben we 'weer' een leerlingenpanel. Vanuit groep 6 zijn Julia en Thian gekozen om plaats te
nemen in dit panel. Onder leiding van meester Max gaat het leerlingenpanel met elkaar vergaderen over allerlei
schoolse zaken. Hierover hoort u in de volgende nieuwsbrief meer.
Rekenrijk.
Blok 1 is afgerond. We zijn met blok 2 gestart. De doelenmuren zijn weer opnieuw ingevuld en we werken weer
hard om alle doelen te behalen. dat het werken met de doelenmuur goed werkt was zichtbaar in de resultaten.
Hier zijn we natuurlijk heel blij mee.

Nieuws uit de groep 7&8 en Taalrijk

Afgelopen week stond in het teken van afscheid nemen. Iets wat we allemaal liever niet willen doen of mee
willen maken. Elke ochtend was/is er de gelegenheid om hier met elkaar over te praten.
Het is mooi om te zien dat de kinderen als één groep er voor Harm willen zijn.
Samen hebben we nagedacht hoe we het zichtbaar willen maken in de klas. Uiteindelijk zijn we op het idee van
een kunstwerk gekomen. In de klas komt een schilderij te hangen van een boom. In die boom kunnen de
kinderen briefjes ophangen met hun gedachten erop. Zo willen we stil staan bij het feit, dat niet alles
vanzelfsprekend is en blijft.
Sinds deze week hebben we (weer) een officieel leerling panel. Maandagochtend komen ze voor het eerst bij
elkaar. Onder leiding van meester Max bespreken ze zaken die de kinderen belangrijk vinden voor onze school.
In de volgende nieuwsbrief komt een verslag te staan van deze eerste vergadering.
De volgende kinderen zitten in het panel. Julia, Thian, Harm, Saartje, Isabelle en Lotte.
Taalrijk.
Deze week hebben de kinderen het leerblad voor thema 2 mee naar huis gekregen.

Scholing
Juf Tine Ge pakt dit jaar de opleiding tot taalcoördinator op. De cursus vindt voornamelijk plaats op de
woensdagmiddag en een enkele keer ook op de woensdagochtend. Zo zal ze op woensdag 18 oktober een
hele dag niet op school zijn. Ze wordt vervangen door juf Marieke.

Verjaardagen

Jarig in oktober en november

Oktober
30
November
11
14
21
26

Esmee

Groep
5

Elize
Meester Max
Bart Jan
Annemarie

1
61
2
6

Van harte gefeliciteerd !

Belangrijke data komende periode
Oktober
Vrijdag 20
Maandag 23 t/m vrijdag 27
Woensdag 25
November
Donderdag 2
Vrijdag 10
Maandag 13
Dinsdag 14
Woensdag 29

Meester- en juffendag
Herfstvakantie
Oud Papier Aktie
Ledenraad bijeenkomst Fiers
Nieuwsbrief
Studiedag team; alle kinderen vrij
Studiedag juf Ine; groep 1 en 2 vrij
Oud Papier Aktie

Enquête schaken
Geachte ouders/verzorgers,
Over schaken wordt vaak gedacht als een duffe denksport alleen voor slimme kinderen. Maar schaken kan op
veel verschillende manieren worden gespeeld en aangeleerd, op alle niveaus.
Vanuit de wetenschap is al bekend dat jeugdschaak samengaat met hogere schoolprestaties en hogere
intelligentie. Maar geldt dit voor alle niveaus? En ook voor uw kinderen?
Wij vragen u om mee te doen met een grootschalig wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit
Groningen over dit onderwerp. Het is online vragenlijst die u in 20 tot 30 minuten invult over uw kind of
kinderen. Ook als uw kind niet schaakt willen we graag dat u toch meedoet!
U kunt op onderstaande link klikken om naar het onderzoek te gaan.
http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eVYYsVtpyBxmApT
De vragenlijst kan ook op mobiele apparaten worden ingevuld.

