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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
We hopen dat iedereen heeft genoten van de herfstvakantie!
Let op: Op 5 november hebben de leerlingen van groep 1 t/m 4 vrij i.v.m. margedag. Dit geldt ook
voor de groep 4 van de combi groep. Groep 5 t/m 8 gaan wel deze dag naar school
De (Nationale) Voorleeswedstrijd
Ook dit jaar houden wij een Voorleeswedstrijd voor de kinderen van groep 4 t/m 8. De voorrondes
zullen plaatsvinden in week 43 en 44 (25 oktober – 5 november) in de eigen klas. Het is niet verplicht
voor de kinderen om deel te nemen, maar ze vinden het vaak wel heel erg leuk! Wanneer uw
zoon/dochter enthousiast is geworden en mee wil doen, kan hij/zij zich opgeven bij de leerkracht en
wordt er verteld wanneer de voorrondes in de klas zullen plaatsvinden. Uit iedere groep komt er een
winnaar, die op woensdag 10 november mag gaan strijden tijdens de Voorleesfinale in de gymzaal.
De kinderen uit groep 7 of 8 mogen deelnemen aan de regionale voorleeswedstrijd die wordt
gehouden in de bibliotheek in Oosterwolde. Dus als de nummer 1 van de schoolvoorleeswedstrijd
een leerling uit groep 7 of 8 is, dan mag deze leerling strijden tegen andere scholen uit de omgeving.
Is de nummer 1 een leerling uit groep 4, 5 of 6, dan gaat de leerling uit groep 8 automatisch door
naar de volgende ronde. De vervolgronde zal in de periode januari – half maart zijn. Zij strijden dan
voor een plek in de provinciale finale. In de periode half maart – half april is de provinciale finale.
Deze is meestal in een theaterzaal in de provincie. De winnaar van de provinciale finale gaat door
naar de landelijke finale die 25 mei zal worden georganiseerd.

Ook dit jaar hebben we weer een jury! Zij zullen ook dit jaar onder andere weer letten op: duidelijk
en rustig spreken, het publiek kunnen meeslepen in het verhaal, de juiste klemtoon gebruiken,
contact met het publiek maken en de luisteraars aankijken.
BLP reflectief vermogen
De periode na de herfstvakantie staat in het teken van onze leerspier reflectief vermogen. De
afgelopen periode hebben we vooral gewerkt aan de leerspier interactie, maar nu gaan we vooral
kijken naar de leerhouding van de kinderen. Bij de kleuters staat Beertje Beter centraal en in de
andere groepen wordt aandacht besteed aan het leerproces en de houding t.o.v. het leren. Zijn

kinderen in staat om te herzien, wanneer het even niet lukt, denken ze vanuit een fixed mindset ( ik
kan het niet) of vanuit een Growth mindset ( ik kan het NOG niet). Kunnen ze plannen, of de essentie
van het onderwerp goed eruit halen. Door hier bewuster aan te werken leren kinderen dat het niet
erg is, wanneer iets niet goed is gegaan, maar door hier met een open houding naar te kijken, leren
ze juist om het een volgende keer anders aan te pakken waardoor het meer oplevert.

MQ scan
In de bijlagen vindt u informatie over de IQ scan die op 17 en 18 november wordt afgenomen.

MR en OV nieuws
Verkiezingen
U ontvangt deze week nog een mail over de verkiezingen voor de MR.
Vrijwillige ouderbijdrage
U ontvangt in de bijlage namens de OV een factuur voor het overmaken van de vrijwillige
ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt van ouders gevraagd om de activiteiten, waarvoor school geen
subsidie van het rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren.
Het geld wordt gebruikt voor activiteiten die rechtstreeks naar uw kind gaan zoals;
* Sinterklaas,
* Kerstviering,
* spelattributen,
* sportactiviteiten,
* laatste schooldag enz.
Deze bijdrage blijft voor 2021-2022 €15,- per leerling. Per gezin betaalt u maximaal voor 3 kinderen.

Mocht u problemen hebben met de betaling van deze vrijwillige bijdrage dan kan u contact opnemen
met de penningmeester van de OV (Cornelia Herder) of met Jeanette om te kijken naar een
alternatief.
Wij vragen een relatief klein bedrag van € 15 voor een heel schooljaar en als iedereen betaalt
kunnen we mooie dingen doen voor uw kinderen die anders niet mogelijk zijn.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
Namens de OV.
Binnenkort zullen de OV en de MR weer hun jaarverslag plaatsen in het RSN. Op 24 november
vergaderen de OV en de MR gezamenlijk.
NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Opgegeven huiswerk:
Groep 5: Donderdag 28 oktober Toets Natuniek thema 1

NIEUWS VAN EXTERNEN
Geen

Oktober november
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

25

26

27

28

29

30

31

Badminton

Groep 7 naar
Oosterwolde
afvalverwerking

06

07

13

14

Boekenkring
diverse groepen

Op wielen

Laatste
bijeenkomst
contactouders
01

02

03

Gillian en Jeanette
jarig
08

09

04

05

Jeanette afwezig Groep 1 t/m 4 vrij
ivm cursus
10

11

12

Janneke afwezig Verhalenverteller Boomfeestdag groep Groep 3 bezoek Dennis jarig
i.v.m. cursus
groep 4
8
Kiekhus Wolvega
Groep 4
oudheidskamer
Vioolles groep
4/5

Finale
voorleeswedstrijd

Dance Battle
groep 5 en 6
Sint Maarten

15

16

17

Bee Bot groep 1 en MQ scan afname
2

18

19

20

21

26

27

28

MQ scan afname
Dance Battle
groep 5 en 6
Jeanette afwezig
i.v.m. cursus

22

23

24

Boekenkring
diverse groepen

Groep 1 sporen in de
natuur
Boekenkring diverse
groepen
Jeanette afwezig
directieoverleg

25

Op wielen

