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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Ontruimingsoefening
Afgelopen dinsdagochtend hebben de weer onze ontruimingsoefening gedaan. Doordat we dit twee
keer per jaar oefenen, zien we dat de kinderen steeds beter weten hoe ze op een vlotte manier de
school kunnen verlaten.
Boekenmarkt
De boekenmarkt was een enorm succes. Er zijn maar liefst 1000 boeken verkocht! Ongelofelijk. Er
kunnen dus heel wat leeskilometers gemaakt worden. Super!

Leerlingenraad
Vandaag is er gestemd voor de leerlingenraad. De kinderen van groep 5 t/m 8 mochten in een echt
stemhokje hun stem uitbrengen en namen deze taak dan ook erg serieus. De stemmen zijn geteld en
vanmiddag zijn de winnaars van de verkiezingen bekend gemaakt in de
groepen.
Bij dezen de gekozen leden van onze leerlingenraad:
Groep 5: Tim & Lindsay
Groep 6: Stefan & Esmee
Groep 7: Jelka & Simon
Groep 8: Anouk & Mark

Volgende week woensdag zal de leerlingenraad voor de eerste keer bijeenkomen. Tijdens deze
vergadering zullen de taken van voorzitter en notulist verdeeld worden onder de leden van groep 7
en 8 en zal er een verdere uitleg gegeven worden aan alle leden. Allen heel veel succes en plezier!

Afsluiting Kinderboekenweek
11 oktober versierde voertuigen.
Deze dag mogen alle kinderen met een versierd voertuig op school komen! Een voertuig waar zij zelf
op kunnen rijden en waarbij tevens rekening wordt gehouden met de veiligheid van het kind zelf en
de andere kinderen. Te denken is aan een fiets, step, … Vanaf 8.15 uur staan de leerkrachten op het
plein klaar om uw kind met voertuig op te vangen. Ze parkeren hun voertuig bij de leerkracht en
mogen vervolgens de andere versierde voertuigen gaan bekijken. Dit alles geldt ook voor de kleuters.
Wanneer de bel gaat zoeken alle kinderen hun eigen leerkracht weer op om naar binnen te gaan.
De jury bepaalt welk voertuig per groep het mooist versierd is. En daar hangt ook nog een leuk prijsje
aan vast!

Margedag
Vrijdag 18 oktober zijn alle kinderen vrij.
Op 8 november zijn de kinderen uit groep 1,2 en 3 vrij.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en 2
Nieuw thema: kabouters.
Deze week is de laatste week dat we werken over het thema ‘reizen / vervoer’. Vanaf 14 oktober
begint ons nieuwe thema: ‘Kabouters in de herfst’. Voor dit thema zoeken we nog een aantal dingen:
- boomstammetjes om te gebruiken als tafel en krukjes in het kabouterhuisje;
- puntmutsen en kabouter-verkleedkleding;
- kabouterpoppetjes (vb. van David de Kabouter) voor verschillende rekenactiviteiten.
Als u deze spullen nog thuis heeft en er niets meer mee doet, dan zou u ons er een groot plezier mee
doen!
Groep 5
Dinsdag 15 oktober dictee blok 2.
Groep 6
Donderdag 17 oktober toets Engels unit 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.

Afscheid juf Freerkje van de peuterspeelzaal

Herfstvakantie
Op vrijdag 25 oktober organiseert Buurtsportnetwerk weer een vakantieactiviteit: in de bijlage de
flyer.

Open dag Thialf
Op zaterdag 19 oktober kunnen uit groep 5 t/m 8 gratis meedoen met de 'open dag activiteiten' in
Thialf te Heerenveen. Kinderen die mee willen doen kunnen zich opgeven bij één van onderstaande
verenigingen
IJsvereniging "de Oefening"

Elsloo

dhr M Brouwer

martinjakelien@home.nl

Ijsver.'De Eendracht'

Oosterwolde

dhr F.Foppes

f.foppes@kpnmail.nl

Skeelerver 'De Draai'

Haulerwijk

Dhr.M.Dijkstra

micheldijkstra1986@gmail.com

Frits Schnoor
Bewegingsconsulent Comprix
Buurtsportcoach Oost- en Weststellingwerf
Tel. 06 22330535
Mail: frits.schnoor@comprix.nl

oktober November
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

10
11
Bianca jarig
Mariska
vervangt Gillian
Veerkieker groep
2/3 Wolvega
14
Groep 2/3
Veerkierker in de
groep

15

16
17
1e leerlingenraad Yda afwezig,
Jeanette afwezig Karin vervangt
ivm MO

Zater-dag

Zondag

12

13

18
19
20
Alle
Start
kinderen vrij herfstvakantie
( margedag)

Groep 2 GGD
Doe avond op het
SWC groep 8
21

Panelgesprekken
19.30 uur
22

23

24

28
Groep 2 GGD

29

30
Groep 8 op
bezoek bij SWC

31
01
Geert op cursus

04
Janneke afwezig,
Yvonne vervangt

05
06
GGD groep 2
leerlingen

Deze week
Groep 4
normeringsonderzoek oudheidkamer
groep 8
Wolvega
11
Sint Maarten

12

25

26

27

02
03
Gillian en
Jeanette jarig

07
08
09
Mariska vervangt Margedag
Elbrich
groep 1,2,3

10

Bianca
vervangt
Geert
13
Start Dance
Battle groep 6

14
15
Voorleeswedstrijd finale

16

17

