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belangrijke data voor de komende periode
vrijdag 16 september
korfbaltoernooi
vrijdag 23 september
vergadering leerlingenraad
dinsdag 27 september
inloopmiddag
donderdag 29 september
oud papier
donderdag 29 september
uitgifte Info nummer 3

groep 5 t/m 8
leerlingenraad
ouders/verzorgers
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
In de zomervakantie was het in het nieuws: Er zijn maar weinig invalleerkrachten beschikbaar.
Ook de wet “Werk en Zekerheid”, waardoor snel een vast contract aan invallers moet worden
gegeven, veroorzaakt problemen.
Net als andere jaren doen wij ons best om zelf in te vallen als één van de leerkrachten niet kan
werken.
Het kan ook zijn dat we de kinderen tijdelijk verdelen over de andere groepen. In het uiterste
geval zullen we kinderen vrij geven.
Kinderen kunnen – in geval van nood - altijd terecht op school. Ze sluiten dan aan bij een andere
groep of er is oppas aanwezig.
Oktobermaand kindermaand
Gisteren ontvingen de leerlingen een programmaboekje van het
cultuurevenement Oktobermaand Kindermaand.
Drenthe heeft Oktobermaand Kindermaand uitgroepen tot
Kindermaand. Gedurende deze maand worden kinderen en hun
ouders in de weekenden gestimuleerd kennis te maken met
kunst en cultuur door middel van tal van activiteiten.
Voor kinderen zijn voorstellingen, workshops en lessen gratis te
bezoeken.
Parro
Binnenkort voeren we de app Parro schoolbreed in. Met Parro op uw telefoon of tablet
ontvangt u berichtjes van de leerkrachten. Het gaat om korte mededelingen, een
vraagje, een nieuwtje of een gebeurtenis in de groep. Parro bevordert zo de
communicatie tussen school en ouders op een leuke en snelle manier. Parro is
gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Zonder app ontvangt u het bericht
op het mail-adres dat in onze administratie bekend is.
Actief burgerschap
Actief Burgerschap is een deel van de
pedagogische opdracht van scholen. Dit
betekent, dat
de school niet kan volstaan met het aanbieden
van traditionele kennis uit de schoolvakken
die zich daarvoor lenen.
Actief Burgerschap is niet louter te ontwikkelen
door overdracht van kennis of het beoordelen
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van werkstukken, proefwerken en toetsen op de overgedragen kennis m.b.t.
burgerschapsvorming.
Kennisoverdracht heeft in deze context maar een beperkte meerwaarde. Actief Burgerschap
leer je door te doen, door te ervaren wat het is.
Het ‘ervaringsleren’ is een natuurlijke en vanzelfsprekende manier van leren. Door o.a in de
schooltuin te gaan werken willen we het ‘ervaringsleren’ een stimulans geven.





Leerlingenraad
Vrijdag 23 september is een leerlingenraad. We willen dit keer met de kinderen in gesprek over de
proflering van onze school. Vragen die gesteld kunnen worden zijn:
Op welke terreinen kunnen we verbeteren?
Wat doet de school al goed?
etc
Goede doelen:
We gaan in dit schooljaar sparen voor een nieuw goed doel
namelijk, Kika. Gelukkig is er bij ons op school geen enkel
kind dat lijdt aan deze vreselijke ziekte. Helaas geldt dat niet
voor alle kinderen in Nederland. Kika heeft als doel om de
genezingskans naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren,
is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk. Dankzij
informatie uit afgerond onderzoek, zijn de specialisten ervan
overtuigd dat er nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen
worden ontwikkeld om kinderkanker vaker te genezen en
‘vriendelijker’ te behandelen. Daarvoor is het absoluut
noodzakelijk om vernieuwend onderzoek in gang te zetten,
specifiek gericht op kinderkanker. Om Kika hierbij te helpen, gaan we dit jaar samen ons best
doen om een mooie bijdrage te leveren! We houden u op de hoogte. Voor meer informatie kunt u
nu alvast terecht op www.kika.nl.
Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
We zijn alweer 3 weken op school en na een start zonder
computers en digibord kunnen we nu zeggen dat we
alles op orde hebben. De kop is eraf, de vakantie vergeten
en het schoolritme slijt er weer in. In de klas wordt er
weer hard gewerkt en het planbord wordt goed gebruikt.
De eerste taakjes en opdrachten zijn alweer gemaakt en
versieren zo vrolijk de klas. Voor taal zijn we onder andere
al bezig geweest met woordenschat en de letters r en v.
Voor rekenen hebben we leuke spelletjes gedaan met de
cijfers en getallen die hierdoor volop aandacht krijgen.
De kinderen (en natuurlijk ook de juffen!) vinden het
gezellig in de groep waar we soms ook nog gezelschap
krijgen van groep 4 en of 5.
Maandag 19 september hebben wij een voorstelling in de
Slagkrooie. Wij hopen om 12.00 uur weer terug te zijn.
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Groep 4, 5 en 6
De kinderen hebben wel door dat de vakantie nu echt voorbij is maar het mooie weer maakt dat
soms nog best lastig. Vanaf deze week is de plantaak voor groep 5 en 6 weer terug en kunnen de
leerlingen weer aan de slag met taken die ze zelf mogen plannen en waarmee ze aan de slag
kunnen als ze de verwerking van de lessen hebben afgerond. Uiteraard helpen we elkaar hiermee.
Groep 4 heeft geen plantaak maar moet nog best even wennen in hun nieuwe lokaal maar dat
gaat al steeds beter. Vaak gaan ze nog wel even bij juf Jeannet of juf Marjan ‘op visite’ in de klas,
die ze dan helpt met de verwerking van enkele opdrachten.
Ook zijn we weer hard aan de slag gegaan met het oefenen van de
tafels. We beginnen met de tafels die de leerlingen eigenlijk al
kennen, maar die door de lange vakantie nog even geoefend moeten
worden. Binnenkort komen er ook nieuwe tafels aan bod en kunnen de
leerlingen van groep 5 en 6 hun tafeldiploma verdienen. ‘Kom op hé
jongens en meisjes!!’
Ook is er een nieuwe juf ,juf Anita, die elke maandag de week met de
kinderen begint en de hele ochtend ervoor zorgt dat we weer lekker in
het ritme komen.
Inmiddels is ook de klas weer voorzien van de nodige
versieringen en hangen er weer verjaardagskalenders en
allerlei bloemen aan de wanden.
Morgen is het schoolkorfbaltoernooi waar ook de leerlingen
van groep 5 en 6 laten zien wat ze allemaal kunnen. Uiteraard
kunnen we alle ‘support’ gebruiken en hopen we dat jullie ook
komen kijken. Vanaf 17.45 zijn we uitgenodigd in
Schoonoord, tegenover de sporthal. Onze eerste wedstrijd
begint om 18.00 tegen De Schutse op veld 3.
Groep 7 en 8
Wat gaat de tijd toch snel…we zijn alweer 3 weken flink aan het werk in de klas. Helaas hebben
we geen goede start gehad door het onweer en alle gevolgen daarvan. Inmiddels zijn er een
aantal computers vervangen en ik hoop dat de kinderen volgende week dan ook weer optimaal
gebruik kunnen maken hiervan. Deze week hebben we allemaal kunnen genieten van prachtig
nazomer weer. Dit hebben we doorgevoerd in de klas door mooie zonnebloemen te hebben
geschilderd en geknutseld. Het staat erg mooi en gezellig!
We zijn dit schooljaar begonnen met Blits. Blits is een methode voor
studievaardigheden. Kinderen op de basisschool zoeken regelmatig
informatie, op school en thuis. Ze moeten werkstukken maken en
opgaven uitvoeren waarbij ze te maken hebben met verschillende vragen.
“Waar vind ik de informatie die ik nodig heb?” “Hoe zoek ik die op in een
encyclopedie?” “Hoe kan ik die gegevens handig ordenen?” “Waar moet ik
kijken op internet om het antwoord op mijn vraag te vinden?” “Hoe lees ik
tabellen, schema’s, kaarten en grafieken?” Door middel van lessen uit
Blits proberen we de kinderen op een systematische manier belangrijke
studievaardigheden te verwerven. Dit hebben ze nodig, nu en later, in
iedere vorm van voortgezet onderwijs en in het dagelijks leven.
Morgen is het schoolkorfbaltoernooi in Schoonoord. Onze school is met 3 teams
vertegenwoordigd. We wensen alle kinderen veel succes en plezier en we hopen op sportieve
wedstrijden!
De informatieavond is inmiddels geweest. Bedankt ouders voor de hoge opkomst. Mochten er nog
vragen zijn of wilt u iets bespreken dan kunt u altijd even langskomen om een afspraak te maken.
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