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Agenda

OKTOBER

22 t/m 28
29

Herfstvakantie
Thema Tijdmachine

NOVEMBER

3
4
9
12 t/m 16
15
19 nov t/m 5 dec

Griezeltocht van de wijkvereniging
groep 4/8 – gastles over thema Tijdmachine
Schoolontbijt
Deze week: start schoolfruit
gr. 3 – bezoek van project ‘Houd je Mond gezond’
Thema Sinterklaas

Taalklas
Na de herfstvakantie mogen wij starten met een taalklas! De taalklas wordt één keer in de week aangeboden door
een leerkracht van de Internationale Schakelklas uit Balk. Tijdens deze lessen wordt gewerkt aan het verbeteren van
de Nederlandse taal. Juf Marella, wie al een aantal maanden extra aandacht aan de Nederlandse taal geeft, zal als
onderwijsassistent aanwezig zijn bij de taalklas. Hierin zien we dan ook dat de kinderen al grote sprongen vooruit
maken! De taalklas vindt plaats bij ons op school, op donderdagochtend, onder schooltijd. De betrokken leerlingen
en ouders worden persoonlijk geïnformeerd.

Thema’s
Afgelopen week hebben we de Kinderboekenweek afgesloten. Het was een geslaagd
thema met boekendaten, vriendschapsarmbandjes maken, veel lezen en voorlezen.
Na de herfstvakantie starten we met het thema Tijdmachine. In de onderbouw zal
dit voornamelijk gaan over het begrip tijd. In de midden- en bovenbouw gaan we
echt reizen in de tijd. Waar zullen ze naartoe gaan?! Tijdens de inloop op de
woensdagen kunt u alles komen bewonderen.

Sinterklaas
Er is een wijziging betreft de aankomst van Sinterklaas: Sint en zijn pieten komen dit jaar aan op dinsdag 4
december! (in plaats van 5 december) Deze wijziging komt door een strakke planning van onze Sint.

Nationaal schoolontbijt
Op vrijdag 9 november is het weer zover: gezellig en gezond samen ontbijten! U kunt uw
zoon of dochter voor één keer zonder ontbijt naar school sturen. Deze dag schuift de hele
school namelijk aan tafel voor een gezond ontbijt en voor een leuke les over ontbijten. Zo
leert uw kind op een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je
’s ochtends het beste kunt eten. Wat er bij het Nationaal Schoolontbijt op tafel komt is
elk jaar een schoolvoorbeeld van een gezond ontbijt. Dit jaar met nog meer variatie in
zoet en hartig, lekker brood, beleg, zuivel, groente en thee. Er valt dus veel te kiezen! Het
ontbijtpakket voldoet aan de nieuwste richtlijnen van het Voedingscentrum.
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Nieuw rapport en portfolio
Dit schooljaar zijn we druk bezig met het ontwikkelen van een nieuw rapport. Straks krijgt uw zoon/dochter niet
alleen het rapport mee naar huis, maar ook een portfolio. In het rapport kunt u lezen wat uw kind heeft geleerd in
de basisvakken, in het portfolio verzamelen de kinderen werk waar ze trots op zijn en ziet u meer terug van het
thematisch werken op school. Het maken van een portfolio draagt bij aan de verantwoordelijkheid en
bewustwording van het eigen leerproces. Daarnaast zijn we veel bezig met de talenten van ieder kind, de resultaten
hiervan kunt u ook in dit portfolio terugvinden. De leerkracht begeleidt hierbij de kinderen.
Mocht u het nog niet gedaan hebben; Wilt u de rapportmap retourneren bij de groepsleerkracht? Alvast dank!

Happy Kids
In november starten we met de tweede gewoonte van Happy Kids:
Begin met het einddoel voor ogen. Het is de gewoonte dat je een visie
hebt, een plan. We maken kennis met Goof de beer die geld aan het
sparen is voor iets dat hij heel graag wil hebben en daarvoor een plan
opstelt. Er wordt uitgelicht waarom het zo belangrijk is om te plannen
en een doel te hebben, of het nu over school of thuis gaat: het leidt
tot positieve resultaten en niet te vergeten de mogelijkheid om
anderen te helpen.
Thuis aan de slag?
 Leg voordat je gaat slapen je kleren voor morgen klaar.
 Vertel wat je later wilt worden.
 We hebben allemaal wel iets waar we beter in willen worden, zoals huiswerk maken, tanden poetsen of je
talent verbeteren. Kies één van die dingen uit en ga het doen!

Bags2School

Super! Met jullie hulp hebben we
€144,60 opgehaald met de Bags2School
actie. Hartelijk dank voor het inzamelen
van alle kleding!
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Regels & afspraken
Het is van groot belang dat kinderen veilig naar school kunnen. Wilt u samen met ons opletten dat het goede
voorbeeld gegeven wordt?
-

Voetballen gebeurt in de pannakooi.
Parkeren op de stoep is niet toegestaan. U kunt parkeren op de parkeerplaats aan de zijkant van de school.
Op het schoolplein fietsen we niet en we parkeren de fiets in het fietsenrek.
Roken is niet toegestaan op het schoolplein.
De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan zelf naar hun klas om 08.25u, dit doen we om de zelfstandigheid van de
kinderen te bevorderen en om grote drukte op de trap rond half 9 te voorkomen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Gymkleding en schoenen
De afgelopen weken hebben we gemerkt dat veel kinderen geen gymschoenen en/of gymkleding dragen tijdens de
gymlessen. Met name het niet dragen van stevige gymschoenen baart ons zorgen, omdat er ongelukken kunnen
gebeuren die voorkomen kunnen worden. Daarom geldt vanaf de herfstvakantie het volgende: kinderen die geen
stevige gymschoenen dragen, mogen niet meedoen met de gymles. Dit i.v.m. de veiligheid van de kinderen. De
beheerder van De Hege Fonnen eist dit inmiddels ook van ons en controleert of alle kinderen gymschoenen dragen.
Ook willen wij u vragen er weer even op te letten dat de kinderen gymkleding meenemen op de dagen dat ze gymles
hebben. Alvast bedankt!

Griezeltocht
Op zaterdag 3 november organiseert wijkvereniging De Steiger de Griezeltocht. Alle kinderen uit groep 7 en 8 van de
basisscholen en klas 1 en 2 van het voorgezet onderwijs in Lemmer worden van harte uitgenodigd om hieraan deel
te nemen. Maandag 29 oktober bezoeken ze ons school. Aan de kinderen wordt gevraagd om zich
uiterlijk woensdag 31 oktober aan te melden. Hiervoor kunnen ze het aanmeldformulier invullen en bij
de leerkracht in leveren. Woensdag 31 oktober worden de aanmeldformulieren opgehaald. Vervolgens delen we de groepen voor de griezeltocht
in en bepalen voor elke groep de starttijd. De starttijd wordt opgenomen in
een bevestigingsbriefje. De bevestigingen bezorgen we vrijdagochtend 2
november op school, waar deze worden uitgedeeld.

Inleveren Batterijen

Onze inzamelton zoekt oude batterijen!
Helpen jullie ons weer lege batterijen in te
zamelen? We kunnen het bedrag wat we er mee
ophalen gebruiken voor leer- en knutselmaterialen
voor de kinderen.
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