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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Panelouders ( laatste oproep)
Evenals voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer graag 3 panelavonden houden. Met
een groepje ouders ( uit iedere groep 1 ouder), sparren we dan over schoolzaken. Lijkt het u
leuk om ook aan te schuiven, dan kunt u zich opgeven bij juf Jeanette via
info@obsderiemsloot.nl.
Op dit moment hebben 4 ouders zich opgegeven namens de groepen 1/2, 3, 4 en 7. Wie
meldt zich nog aan vanuit de andere groepen?
De avonden waarop de panelgesprekken plaats zullen vinden zijn: dinsdag 16 oktober,
dinsdag 5 februari en dinsdag 28 mei.
Tijden zijn van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur. Mocht er te weinig belangstelling voor zijn,
dan laten we de gesprekken dit jaar niet doorgaan.
Kletskaarten Vreedzame school bijlage
We hebben inmiddels blok 1 erop zitten van de Vreedzame school. Dit blok ging over We
horen bij elkaar.
Tijdens het eerste blok stond het opnieuw aan elkaar wennen en leren kennen centraal. Het
maken van afspraken, het uitspreken van wat je fijn en ook juist niet fijn vindt was van
belang. Alles om er voor te zorgen we er met elkaar een fijn schooljaar van te maken.
In de bijlage hebben we de kletskaarten toegevoegd, zodat u als ouder ook eens met uw
kind over dit blok kunt praten.

Blok 2 Vreedzame school
We starten nu met blok 2 van de Vreedzame school. In dit blok staat “We lossen conflicten
zelf op” centraal.
Tijdens het tweede blok gaan wij het hebben over conflicten. Wat zijn conflicten? Zijn
conflicten erg? Hoe ga je met conflicten om? Welke conflicten hebben wij in de klas? Wij
bespreken met elkaar welke gevolgen conflicten kunnen hebben. Daarnaast maken wij
afspraken hoe wij met conflicten omgaan. Daarbij komen de petten ter sprake bij een aantal
groepen. Hoe kun je het beste reageren op een conflict? Wij maken een stappenplan hoe wij
een conflict in de klas oplossen. Daar komt het begrip win-win oplossing aan de orde. Door
de conflicten die wij in het dagelijks leven meemaken uit te spelen, kunnen wij oefenen met
conflicten om te gaan.
Sparen voor de schoolbieb
We kunnen ook dit jaar weer sparen voor onze schoolbieb! Wanneer u een boek koopt bij de
Bruna tijdens de kinderboekenweek en de kassabon op school inlevert ( kassabonnen
tussen 3 en 14 oktober 2018), dan krijgt de school 20% van het totaal bedrag om te
besteden aan jeugdboeken voor in de schoolbieb.
Kinderboekenweek
Volgende week woensdag start de Kinderboekenweek. Het
thema is dit jaar “Kom erbij!”
Op school zullen we natuurlijk ook aandacht hieraan
besteden. Komende woensdag zullen we met de kinderen
de Kinderboekenweek ook gezamenlijk openen in de
gymzaal.

Voorleeswedstrijd Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek wordt er op school een Voorleeswedstrijd gehouden. In de groepen 3
t/m 8 mogen de kinderen die aan de voorleeswedstrijd mee willen doen, een stukje uit een favoriet
boek voorbereiden en oefenen. Als je je hebt opgegeven om aan de wedstrijd mee te doen, dan hoor
je van je juf of meester, wanneer jij in de klas mag voorlezen.
Het stukje dat je voor gaat lezen duurt maximaal 5 minuten. Van te voren wordt er door de leerling
verteld hoe het boek heet, wie de schrijver (en illustrator) is en er wordt kort verteld waar het boek
over gaat. Vervolgens wordt er voorlezen. De luisteraars mogen tips en tops geven. Samen met de
leerkracht wordt besloten, wie er per klas door mag naar de Finale die op donderdag 11 oktober
plaats zal vinden in het gymlokaal. Alle kinderen die door zijn uit hun groep, gaan hier hun kunsten
vertonen. Uiteindelijk zal er een beste voorlezer van de school gekozen worden.

Contactouders
Ik wil graag de ouders bedanken, die zich hebben aangemeld om contactouder te worden.
Inmiddels zijn alle groepen voorzien, dat is heel fijn!
U hoeft zich dus niet meer op te geven.
Met de ouders die zich hadden opgegeven, heb ik inmiddels contact gehad.
Groep 1
Groep 1/2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Monique van der Veen
Mirjam de Wit/ Marinda Lenting
Sonja Buist
Mieneke Bosma/Anna Backx
Monique van der Veen
Karin Dijkstra/Wendy Koopmans
Wendy Koopmans/Roelie van der
Veen/Mariëlle van Wijk
Gepke van Dekken/Marlies Broekhuis

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en 1/2
Nieuw thema: Vriendschap (Kinderboekenweek)
We zijn ons schooljaar gestart met het thema ‘Agent en Boef’. Binnen dit thema was er vooral veel
aandacht voor de regels en afspraken in de groep. Vanaf komende week zullen we 2 à 3 weken
werken over het boek ‘Twee vechtende eekhoorntjes’, geschreven door Rachel Bright en Jim Field.
Dit boek gaat over vriendschap en sluit erg goed aan bij de Kinderboekenweek. Ook is er binnen dit
project aandacht voor de herfst.
Voor een aantal activiteiten hebben we veel herfstvruchten nodig (eikels, kastanjes, beukennootjes,
dennenappels). Ook mooie herfstbladeren kunnen we goed gebruiken. Wie gaat er voor ons op zoek
en levert het bij ons in?

Doppen gezocht
We hebben nieuw materiaal aangeschaft, waarmee we kunnen
bouwen met doppen. Het materiaal is er al, maar de doppen nog
niet. Wilt u voor ons sparen? Het gaat om gekleurde plastic
doppen van flessen en pakken. U kunt de doppen inleveren bij
de juffen van groep 1 en groep 1/2.

Groep 3
We gaan bijna 3 weken naar school en wat kunnen de kanjers van groep 3 al veel woorden lezen!
Hieronder een overzichtje van wat er de komende tijd aan bod komt in de klas.
Lezen en schrijven:
In deze kern leert uw kind de letters m - r - v - i - s - aa - p - e en de woorden ik - maan - roos - vis sok – aan – pen - en.
Met deze letters leren ze ook andere woorden lezen. In elke kern worden de aangeboden letters
geschreven in schrijfletters. Dit doen we in ons schrijfschrift. Ook oefenen we veel op het schrijven
van de cijfers.
Rekenen
Volgende week beginnen we met het splitsen van getallen en het maken van bussommen.
Tot de herfstvakantie werken we veel aan de sfeer in de klas. Er komen veel
samenwerkingsopdrachten aan bod. We maken afspraken over hoe we met elkaar omgaan en doen
groepsvormende spelletjes.
Groep 5
Spelling
Rekenen

dictee blok 1
tafel van 6

donderdag 4 oktober
dinsdag 9 oktober

Groep 6
Voorleeswedstrijd Kinderboekenweek
Woensdag 10 oktober, houden we in de klas de voorrondes van de Voorleeswedstrijd. Alle kinderen
die zich hiervoor bij ons hebben opgegeven, gaan die dag het stukje uit hun boek voorlezen. Heel
veel succes!
Huiswerk:
Maandag 1 oktober dictee spelling blok 1
Donderdag 11 oktober topo toets Nederland

Groep 8
De afgelopen weken hebben we best al veel werk verzet en ook een aantal buitenschoolse
activiteiten gedaan. Zo hebben we al een badmintonclinic gehad in de Sporthal.
De reis was op de fiets en samen met Gepke en Marlies zijn we veilig heen en terug gefietst.
Voor Anne was het spannend want ze ging met haar handbike mee. Goed hoor Anne!
Afgelopen vrijdag (21 september) zijn we naar Wolvega geweest voor de Comprix Sportdag. We
begonnen met een rugby training, waar we leerden gooien, tackelen en nog meer leuke oefeningen.
Daarna kregen we een free-running les. Springen, duikelen, rennen. Heerlijk om iedereen zo actief
bezig te zien. Het laatste onderdeel was touwtrekken. Juf Mariska hielp stiekem de dames en
meester Geert hielp de jongens. Helaas voor de jongens. De dames waren te sterk……………….
Gefeliciteerd hoor meiden!
Deze Sportdag was mogelijk omdat een aantal ouders bereid was om ons heen en terug te rijden,
waarvoor heel veel dank, namens alle kinderen.
In de afgelopen dagen hebben we ook de kennismakingsgesprekken gehouden. De gesprekken
verliepen allemaal heel positief en iedere leerling heeft zijn inbreng gehad. We gaan er samen hard
mee aan de slag.
Ook groep 8 gaat meedoen aan de voorleeswedstrijd. In de komende week zal een voorselectie in de
klas worden gehouden. Ben benieuwd wie onze klassenvertegenwoordiger gaat worden.

NIEUWS VAN EXTERNEN
GGD
In de bijlage informatie vanuit de GGD.

September -oktober - november
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

24

25

26

27

28
Op wielen

29

30

01

02
Jeanette afwezig
(nascholing)

03
Start
Kinderboeken
Week. Thema
Kom erbij!

04

05
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07

Yvonne afwezig
(studie), Karin
vervangt.
MR vergadering
08

09
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oefening

10
directieoverleg

11
Finale
voorleeswedstrijd
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Jeanette
afwezig
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Start herfstvakantie
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Yvonne afwezig,
Janneke vervangt

31
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Juf Gillian jarig
Juf Jeanette jarig
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Techniekochtend
ovb

