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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Opening Kinderboekenweek
Komende woensdag is de opening van de Kinderboekenweek. Het thema is Reis mee! We zullen met
de kinderen er gedurende deze weken veel aandacht aan besteden en mocht u deze periode ook een
mooi kinderboek bij de Bruna kopen, vergeet dan niet om de bon in te leveren op school, aangezien
wij hier 20% van het kassabon bedrag mogen besteden aan nieuwe boeken voor onze
schoolbibliotheek.

Woensdag 9 oktober: Boekenmarkt
We hebben heel veel boeken op school, die we gistermiddag met het team hebben uitgezocht. De boeken die
we niet meer zullen gaan gebruiken op school, worden gedurende deze dag verkocht, voor maar een
symbolisch bedrag van 10 cent per boek. We organiseren hier een heuse boekenmarkt voor!
Gedurende de dag zullen groep 8 leerlingen achter de kleden vol met boeken staan en zullen alle kinderen
met hun eigen groep en leerkracht over de boekenmarkt gaan. Hier mogen ze diverse boeken kopen. Ook u
heeft de mogelijkheid om over de boekenmarkt te struinen en boeken te kopen. Van 12.00 t/m 12.30 uur
bent u van harte welkom op onze boekenmarkt.
We willen heel graag nieuwe boeken voor de kinderen aanschaffen om het leesplezier nog meer te vergroten.
Maar voor u nu een kans om voor een prikkie boeken aan te schaffen.

Boekenkast
Mocht u nog belang hebben bij de boekenkasten waar de boeken in zaten?
Dan kunt u contact opnemen met juf Jeanette.
We hebben op dit moment 3 houten boekenkasten te koop.

Vrijwillige ouderbijdrage
Er zijn al ouders die de bijdrage hebben overgemaakt. Heel erg fijn! 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 zoals;
* Sinterklaas,
* Kerstviering,
* spelattributen,
* sportactiviteiten,
* laatste schooldag enz.
Deze bijdrage blijft voor 2019-2020 €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 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.

Leerlingenraad
Deze verkiezingen vinden plaats in week 40 en 41 en worden georganiseerd door de eigen leerkracht. In de
informatiebrief die de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben gekregen, staat uitgelegd wat een
leerlingenraad is, wat de verschillende functies zijn en op de achterzijde staan tips voor de presentatie.
Wanneer alle kinderen die willen, zich hebben gepresenteerd in de klas, zal er gestemd worden. De kinderen
die de meerderheid van de stemmen hebben gekregen, zullen gaan deelnemen aan de leerlingenraad. Daar
zullen ook de functies verdeeld worden. De leerlingenraden vinden plaats op de eerste woensdag na een
vakantie en zijn altijd onder schooltijd.

Kinderpostzegels
Ook de Kinderpostzegelactie is weer van start gegaan. De kinderen gaan weer langs de deuren postzegels,
kaarten en/of andere producten te verkopen. De opbrengst van de kinderpostzegels is dit jaar niet alleen voor
daklozenopvang, maar we mochten naast dit mooie doel ook een eigen doel aangeven. Wij hebben ervoor
gekozen om onze klassenbibliotheek aan te kunnen vullen met nieuwe boeken om het leesplezier van de
kinderen te vergroten.

BHV
Afgelopen 2 weken hebben er 4 collega’s de opleiding BHV’er afgerond. Bianca, Gillian, Mariska en Geert zijn
vanaf komende week ook officieel BHV’er. We hebben nu 7 collega’s met een BHV achtergrond. Gefeliciteerd!
In oktober staat er weer een ontruiming op het programma met de kinderen.

Muzieklessen
Op dit moment zijn er wekelijks muziekinstrumenten in de school. Afgelopen weken is er vioolles geweest bij
de kleuters, blokfluitles en boomwhackers bij groep 2/3, harpspelen in groep 4, en gitaar en keyboardles in
groep 7 en 8.
Groep 5 en 6 doen ook dit jaar weer mee aan de Dance Battle. Afgelopen jaren hebben we laten zien dat we
een echte dansschool zijn. Ook dit jaar zullen beide groepen eerst 4 keer lessen krijgen en vervolgens zullen
een aantal koppels weer strijden om de trofee in Oosterwolde in de dansstudio van Clarette en Leon.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 2
Bezoek in de klas
Momenteel werken we over het thema ‘vervoer’. In het kader van dit thema hebben we de
afgelopen periode 2 vaders op bezoek gehad: een machinist en een vrachtwagenchauffeur. Beide
vaders hebben prachtig verteld over hun beroep, veel laten zien en antwoord gegeven op de vragen
die de kinderen van tevoren hadden bedacht. We hebben er heel veel van geleerd en willen deze
twee vaders nogmaals hartelijk bedanken.

|
Groep 2/3
Chauffeurs gezocht!
Wij zijn op zoek naar chauffeurs. Donderdag 10 oktober gaat groep 2/3 naar ‘t Kiekhuus in Wolvega.
We vertrekken om 10.15 uur en zijn rond 13.30 uur weer terug op school. Mocht u kunnen rijden wilt
u dit dan doorgeven bij Annette of Mieke? Alvast bedankt.
Groep 5
Vrijdag 4 oktober toets geschiedenis thema 1.

NIEUWS VAN EXTERNEN

Sparen voor schoolbieb boeken!

Sparen voor de schoolbieb is een fantastische manier om onze schoolbibliotheek uit te breiden. We
kunnen namelijk sparen voor gratis kinderboeken! Samen met u kunnen alle kassabonnen van
kinderboeken, gekocht bij de lokale Bruna-winkel tijdens de Kinderboekenweek, worden gespaard.
Hoe meer ouders/verzorgers meedoen, hoe meer gratis kinderboeken kunnen worden uitgezocht
door de school bij Bruna.
Hoe werkt ‘Sparen voor je schoolbieb’?


U koopt tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij een Bruna-winkel en levert de
kassabon in op school;



De school verzamelt alle kassabonnen van 2 t/m 13 oktober 2019;



De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 15 november 2019 ingeleverd worden bij een
Bruna-winkel.



De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en school
ontvangt een waardebon;



School mag voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken in de betreffende Brunawinkel.

Afgelopen 2 schooljaren hebben we door deze geweldige actie al mooie boeken kunnen aanschaffen
voor de groepen. We hopen ook dit jaar weer op een geweldige opbrengst, zodat de kinderen
heerlijk kunnen genieten van nieuwe leesboeken.

September / oktober
Maandag

Donderdag

Vrijdag

Zater-dag

Zondag

26
Geert afwezig
i.v.m. cursus

27
Op wielen

28

29

03
Elbrich admin.
dag. Mariska
vervangt

04

05

06

07
08
Jeanette
Ontruimingsafwezig i.v.m. oefening
cursus
Utrecht

09
10
11
Dennis admin dag. Bianca jarig
Bianca vervangt
Mariska
vervangt Gillian
Groep 4 o.v.b. naar Veerkieker groep
de bibliotheek
2/3 Wolvega

12

13

14
15
Groep 2/3
Veerkierker
in de groep

16
1e leerlingenraad
Jeanette afwezig
ivm MO

Doe avond
op het SWC
groep 8

Panelgesprekken
19.30 uur

30

Dinsdag

Woensdag

01
02
Mediatielessen Start
Kinderboekenweek
“Reis mee!”

17
Yda afwezig,
Karin vervangt

18
19
20
Alle kinderen
Start
vrij ( margedag) herfstvakantie

