Nieuwsbrief
30 september 2021
Trefwoord
Thema: Slim, weekthema: Wat is slim zijn?
Deze week verkennen kinderen verschillende manieren van slim zijn en vragen zich af welke bij hen
past. Ze ontdekken hoe slim zijn kan bijdragen aan het levensgeluk van zichzelf en anderen.
De Bijbelverhalen gaan over de jonge koning Salomo die, als hij een wens mag doen, vraagt om
wijsheid. Die wijsheid wordt hem ook gegeven.
.
Regel van de week
Ook de volgende week besteden we extra aandacht aan:

We hangen de jas aan de kapstok en hangen/zetten onze tas op de
afgesproken plek.
Samen
Aangezien de maatregelen m.b.t. het voorkomen van corona ook voor de scholen flink zijn versoepeld,
gaan we ook intern weer een aantal zaken opstarten. In de weken na de herfstvakantie pakken we de
draad weer op om samen de week te openen (om de week). Eén leerkracht bereidt deze opening voor
over het thema van Trefwoord aangevuld met de regel van de week vanuit de PBS.
Op vrijdagmiddag wordt de week dan ook gezamenlijk afgesloten (om de week) Dat worden weer de
zogenaamde ‘kleine weeksluitingen’ waarbij elke groep iets kan laten zien, horen of presenteren aan de
andere groepen. Daarnaast komen er weer ‘grote weeksluiting’ die helemaal door één groep voorbereid
worden. Daarbij worden ook de ouders van die groep weer uitgenodigd.
We zijn er ons van bewust dat een deel van onze leerlingen deze gezamenlijke momenten nog nooit of
nauwelijks heeft meegemaakt. Dat vraagt eerst weer wat extra aandacht om dit goed te laten verlopen
en duidelijk te zijn in de gedragsverwachtingen.
Ook zijn kinderen uit groep 8 weer welkom bij de kleuters om ‘op te passen’ en af en toe te helpen.
Daarnaast wordt het tutorlezen weer opgestart waarbij oudere kinderen met jongere kinderen gaan
lezen.
Ook willen we binnenkort momenten organiseren waarbij ouders na schooltijd met hun kind even in de
klas kunnen komen kijken. Om even tijd en gelegenheid te hebben voor een ieder maken we daar een
schema voor. Later meer hierover.
Schoolreis groep 5-6-7
Deze groepen hebben vorige week
genoten van een spetterende en
natuurlijke schoolreis in de Âlde
Feanen bij Earnewâld.
Makerspace
De leerlingen van de groepen 7 en 8
hebben de afgelopen week een les
meegedaan in de Makerspace van CKC
Drenthe in Assen. Het was een heel
leerzame ochtend waarbij er een
beroep werd gedaan allerlei vaardigheden op het gebied van creatief denken, creatief vormgeven,
techniek, plannen maken, overleggen en samenwerken enz. De kinderen werd een probleem
voorgelegd waarvoor ze een uitvoerbare oplossing boeten bedenken en hun idee moesten ze dan
vormgeven in een werkende prototype. Een mooie uitdaging dus.
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Kinderpostzegels
Gisteren zijn de leerlingen van groep 8 op pad gegaan om bestellingen op te nemen voor de
kinderpostzegelsactie. Er is weer van alles te bestellen.
Voorstellingen
Als voorschot op de kinderboekenweek hebben we twee
voorstellingen gebekt. Voor de bovenbouw wordt
morgen de voorstelling ‘Help, mijn vader is geheim
agent’ gespeeld.
In de klas van Philine en Sam geeft iedereen een
spreekbeurt over de beroepen van hun ouders. Nu is
Philine aan de beurt. Maar haar vader is geheim agent
en Philine is de enige die dit weet.
Wat moet ze vertellen over haar vader? Dat ie kok is? Of
astronaut, meester, directeur van een bedrijf waarvan
niemand weet wat het precies doet? Gelukkig is haar
beste vriend Sam een echte Googlekoning en heeft hij
verstand van alles. Maar hij mag natuurlijk ook niet weten wat haar vader echt doet. En haar vader
zelf bellen? Dat gaat ook niet, want die is op een gevaarlijke missie in het verre buitenland om
geheime documenten terug te stelen.
“Help, mijn vader is een geheim agent” is een interactieve multimediale voorstelling over beroepen,
worden wat je wil en dromen over later.
Voor de onderbouw is maandag het podium voor ‘In de dromenschijn’.
Speciaal voor de Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil! Door te lezen en te dromen maak je de
mooiste avonturen mee. Ga mee met onze Daan, die graag een superheld wil worden.
Daan logeert bij opa. Het is mooi weer en hij mag in de tuin in een tentje slapen en dat is best
spannend! Gelukkig is het volle maan, dus is het niet zo donker. Hij leest graag. Hij heeft een stapel
boeken in zijn tent. Hij mijmert nog wat in de opening. Welk boek zal hij nemen? Ja, “Het handboek
voor superhelden”! Hij droomt ervan een superheld te worden. Brandweerman? Politieagent?
Ambulancerijder? Detective? Mmmmm….. het heeft allemaal wel wat, maar hij denkt meer aan een
held die álles kan. Een soort spiderman…..
Als hij zich terugtrekt in zijn tentje en in slaap valt,
gebeuren er vreemde dingen. Hij droomt dat zijn opa
een drukke nacht heeft. Opa gaat een paard redden die
gevallen is met skiën, een sneeuwpop die zijn buik
kwijt is en een boom die zijn bast verrekt heeft.
Eigenlijk is zijn opa een soort SUPERHELD!
Als de zon weer opkomt en Daan wakker wordt geniet
hij nog even na van zijn mooie droom. Hoort hij nou
poes? Waar komt dat gemiauw vandaan? En…. Waarom
heeft paard ineens een spalk om zijn been???? Was het
wel een droom?
Kinderboekenweek
De kinderboekenweek start op woensdag 6 oktober en het thema is ‘Worden wat je wil’. We gaan de
week gezamenlijk openen in de grote hal. Dit is eigenlijk voor het eerst na een lange tijd dat we weer
samen in de grote hal zitten. Best spannend maar ook heel fijn dat dit weer kan! In de klassen gaan
we veel voorlezen. We werken, praten en spelen over allerlei beroepen. Verder is er deze week elke
dag een voorleesmoment. De leerkrachten hebben een boek gekozen en presenteren dit in de opening.
Vervolgens mogen de kinderen deze week kiezen in welke klas ze een boek gaan beluisteren. Tijdens
dezelfde opening zingen we ook weer het lied van de kinderboekenweek van kinderen voor kinderen.
Iedereen kan thuis via YouTube dit lied vinden en je mag alvast gaan oefenen. Bij het lied hoort een
leuk dansje. Succes en we maken er een leuke leerzame week van.
Verschillende groepen nodigen ouders of anderen uit met een speciaal beroep of gaan op excursie.
Muzieklessen
Vrijdag gaan de muzieklessen van meester Pieter de Jong weer van start. Hij komt dan in groep 7 en
8. De maandag erna start meester Pieter de Roest met de muzieklessen in groep 5 en 6.
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Nieuwe leerlingenraad
De kinderen van groep 5 t/m 8 die graag mee willen
denken en praten over het reilen en zeilen van onze
school, kunnen een (anonieme) sollicitatiebrief schrijven.
Per groep zijn we op zoek naar 2 enthousiaste leerlingen.
De brieven kunnen uiterlijk morgen (1 oktober) ingeleverd
worden in de brievenbus van de leerlingenraad. Deze staat
beneden in de gang, op de tafel bij de deur van groep 3.
Volgende week gaat de oude leerlingenraad de brieven
lezen.

Fietscontrole door VVN
Op woensdag 13 oktober worden de fietsen van alle kinderen van groep 4 t/m 8 weer gecontroleerd op
school. Omdat groep 3 ook een combinatie is met groep 4, mogen de kinderen van groep 3 ook hun
fiets meenemen, maar voor groep 3 is dit niet verplicht. Mocht uw kind uit groep 3 graag de fiets willen
laten controleren, wilt u er dan rekening mee houden dat er met name wordt gecontroleerd op goed
werkende remmen, een fietsbel, een werkend voor- en achterlicht en reflectoren? Dit om met name
teleurstellingen te voorkomen voor jonge kinderen met een wat ‘kleinere’ fiets (hier zitten vaak nog
niet alle onderdelen op of aan die gekeurd worden).
Om deze controles door te kunnen laten gaan, zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers. Tot nog
toe hebben we nog niet genoeg reacties gekregen wie er zouden kunnen helpen. Het neemt ongeveer
een ochtend in beslag. Opgave graag voor 6 oktober via juf Marieke, m.douma@ckcdrenthe.nl
Agenda
• Vrijdag 1 oktober – Kennismakingsbezoek nieuwe bestuurder Eric Rietkerk / Theatervoorstelling
‘Help mijn vader is geheim agent’- groep 5 t/m 8 / Start muzieklessen meester Pieter de Jong in
groep 7 en 8
• Maandag 4 oktober – Theatervoorstelling In de dromenschijn….’- groep 1 t/m 4 / IVNpaddestoelenexcursie groep 8 / start muzieklessen meester Pieter de Roest in groep 5 en 6
• Dinsdag 5 oktober – GGD-verpleegkundige voor groep 7
• Woensdag 6 oktober – Start kinderboekenweek
• Donderdag 7 oktober – Dode hoeklessen – groep 5 en 6
• Vrijdag 8 oktober – Lifeguard in groep 5 t/m 8
• Maandag 11 oktober – Workshops beeldende
vorming – groep 1 t/m 4
• Dinsdag 12 oktober – Groep op excursie naar de
Welkoop
• Woensdag 13 oktober – Fietsencontrole groep 3
t/m 8 / Studiemiddag leerlingen vrij vanaf 12.00
uur
• Donderdag 14 oktober – Groep 8 naar
bouwbedrijf
• Vrijdag 15 oktober – Politie-agent in de klas groep 5, 7 en 8
• 18 – 22 oktober - Herftsvakantie
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Fietsencontrole
Dit zijn de items waarop gelet wordt:
NB. Kurken in de handvatten betekent dat de
handvatten gesloten zijn en er geen buis vrij
ligt of uitsteekt.

nieuwsbrief scholen

nieuwsbrief scholen
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