KSG-dienst
Info avond VO gr. 7/8
Groene spelen gr. 3/4 en 5/6
alle lln. zijn vrij (dag teambuilding)
t/m vr. 26 okt. Herfstvakantie
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wo. 10 okt.
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wo. 24 okt.
vr. 26 okt.

Jan
Brechtsje
Else
Daniëlle

Nieuwsbrief 10-10-2018

(alvast) Van harte gefeliciteerd met
jullie verjaardag.
Met de herfstvakantie in het vizier zijn we volop bezig met de
voorbereidingen van de KSG-dienst en de Kinderboekenweek. Logisch
dat het thema dan gelijk is zodat we overlappend bezig kunnen zijn.
Maandagavond staat in het teken van de informatieavond ‘voortgezet
onderwijs’. Altijd weer interessante maar ook wel een beetje spannende
tijden voor de kinderen van groep 8.
Nieuwe leerling
We mogen een nieuwe leerling welkom heten. Dit is Jan en hij
komt in groep 1. We gaan er alles aan doen zodat het een
geweldige en leerzame tijd voor je gaat worden bij ons op school.
Schooljudo
Vanaf de herfstvakantie zullen alle kinderen op de hier opvolgende
dinsdagen judotraining krijgen in het kader van weerbaarheid. De
judolessen worden gegeven door gespecialiseerde judoentertrainers. Hierbij wordt de gymzaal omgetoverd tot een dojo en
krijgen alle kinderen echte judopakken te dragen. De lessen staan
in het teken van respect, veiligheid en het kind in zijn of haar
kracht zetten.
Kinderboekenweek (KBW)
De kinderboeken krijgen in deze weken extra aandacht. Uiteraard
gaat het hierbij om het
lezen en de beleving
hiervan. Erg leuk om te
zien hoe de kinderen
hiermee bezig zijn in de
klassen. In de hal is er
een presentatie gemaakt van het thema
‘Vriendschap’.
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Agenda
zo. 14 okt.
ma. 15 okt.
di. 16 okt.
vr. 19 okt.
ma. 22 okt.
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Alvast bedankt!!
Goed gedaan
Naast het thema van de KBW blijven we aandacht besteden aan
de sociale ontwikkeling middels ‘Goed gedaan’. Na de weken waar
het over leuk plagen, vervelend plagen en pesten ging gaan we
over naar ‘Opkomen voor jezelf’. Dit is niet gemakkelijk en daarbij
dan ook nog rekening houden met anderen. Toch is het belangrijk
dat kinderen leren op een prettige manier aandacht te vragen en
hun eigen grenzen duidelijk, maar beheerst, aan te geven. Zo
hebben we ervoor gekozen om na de herfstvakantie een Rots en
Watertraining aan de groepen 5 t/m 8 te bieden. Betreffende
ouders horen hier later meer over.
KSG-dienst
Zondag 14 oktober is er een kerk-school-gezinsdienst. De
samenkomst met als thema ‘vriendschap’ begint om 9:30 u. in de
kerk aan de Merkebuorren. Tot ziens!
Horizon 2019
De vorming van het beleid rond de inzet van iPads wordt steeds
duidelijker. Tijdens elk teamoverleg staat dit als onderwerp op de
agenda om dit beleid te laten groeien en we zijn nu voornemens
om de aanwezige iPads (11 stuks) na de herfstvakantie
gestructureerd in te zetten in alle groepen. Na de kerstvakantie
zullen de kinderen van gr 6 t/m 8 allemaal een iPad te leen krijgen.
We kunnen alvast melden dat er de afspraak ligt dat de iPads op
school blijven.
Teamdag op vrijdag 19 okt.
Op vrijdag 19 oktober start voor alle kinderen al de herfstvakantie
en worden ze niet op school verwacht. Het team heeft op die dag
een teambuilding met de teams van It Foarhus en By de Boarne.
Invulling herfstvakantie
Heeft u even geen invulling tijdens de herfstvakantie dan kan deze
link u misschien een goed idee bieden. Of deze: Help pake en
beppe de vakantie door.
Tosti-dag
dinsdag 16 okt.
dinsdag 30 okt.

groep 1/2
groep 3/4

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 31 oktober.
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Oud-ijzeractie 26 en 27 okt.
Het is goed om in de materialistische wereld waarin we leven ons
bewust te zijn van onze rijkdom waarin we vrij gemakkelijk spullen
van waarde weggooien. Het kost daarentegen enige moeite om
het overgebleven materiaal te scheiden en in te leveren. Hierbij de
oproep om die moeite te doen voor recycling omdat het goed is om
het ijzer of overige metalen her te gebruiken en omdat het goed is
voor onze school. Van de opbrengst worden er pleinspelmaterialen
voor aangeschaft.
Dagen van inlevering: vr. 26 en za. 27 okt.
Wat: alle metalen (maar graag gesorteerd in de container)
Wat: accu’s en oude pc-kasten
Wat: witgoed graag naast de container
Waar: Merkebuorren 35 (fam. Schaafsma)

