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Kalender november
07-11 schoolontbijt
07-11 gr. 4,5,6 volleybalclinics
11-11 sintmaarten gr. 1/2
12-11 info-avond groep 5
14-11 gr. 4,5,6 volleybalclinics
14-11 extra luizencontrole
15-11 gr.7/8 schrijver in de bieb
19/20-11 thema-avond OPO (zie
bijlage)
21-11 gr. 4,5,6 volleybal o.v.b.
23-11 gr. 5/6 trefbaltoernooi

! Schooltijden 5 dec.
De klassenouders en de OR zijn
al enthousiast bezig met de
voorbereiding van het
Sinterklaasfeest! Van het
programma wordt u te zijner tijd
op de hoogte gehouden. We
kunnen nu wél al aankondigen
dat alle kinderen deze dag om
12 uur vrij zijn.

Schoolontbijt 7 nov.
Reminder: geef uw kind een
plastic tas met bord, beker en
bestek mee. (lees verder op
pagina 2)

Nieuwe afspraak 'gouden weken'
Deze week wordt de afspraak ‘iedereen mag meedoen’ extra in
het licht gezet. Het klinkt logisch en ideaal als we stellen dat
iedereen mee mag doen. Dit is wat we de kinderen graag leren.
Buitengesloten worden voelt niet fijn.
Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat het een spel soms best
moeilijk kan maken als je geen kinderen kunt weigeren. Wat doe je
als iemand niet leuk meespeelt of als een spel niet zo geschikt is
voor een grotere groep? Dit wordt in de klas met de kinderen
besproken. Op het plein staan in elke pauze meerdere
leerkrachten die kinderen ook ter plekke kunnen bijstaan.

Hoofdluis in school: blijf opletten!
We zijn blij dat het ‘luizenopsporingsteam’ met enkele nieuwe
ouders weer mooi compleet is geworden. Deze fanatieke
hulpmoeders leveren ons allen een goede service: verspreiding
van luizen in onze school voorkomen. Ze zijn afgelopen woensdag
grondig te werk gegaan en hebben vooral bij relatief veel
kinderen neten aangetroffen. De ouders van deze kinderen zijn op
de hoogte gebracht en de meesten hebben gereageerd met een
terugkoppeling dat ze hun kinderen gelijk behandeld hebben.
Ontzettend fijn! Hiermee kunnen we ervan uit gaan dat de school
weer luizenvrij is. Toch vragen we u met klem om regelmatig te
controleren en ook te melden indien u luizen of neten bij uw kind
hebt aangetroffen, ook als er al meerdere meldingen zijn gedaan.
We kunnen dan beter overwegen of er een extra controle is.
Voor alle zekerheid zal er volgende week woensdag 14 november
een hercontrole bij alle kinderen plaatsvinden.
Weet u niet goed hoe u moet controleren en behandelen (want er
komt best nog wat bij kijken!), bekijk de volgende link voor meer
informatie:
informatie over hoofdluis
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Schoolontbijt op 7 november a.s.
Aanstaande woensdag doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Dit komt vast als een verrassing,
want dit evenement stond niet op de kalender. Hoe dan ook, het geeft thuis ’s morgens lekker wat tijd,
want u mag uw kind geheel geoorloofd zonder ontbijt naar school sturen! Het enige waar u even aan
moet denken: geeft u uw kind(eren) een plastic tasje mee met een bord, beker en bestek. In het kader
van duurzaamheid verschaft de stichting Nationaal Schoolontbijt namelijk geen plastic bordjes meer.
Wilt u meer weten over de achtergrond van het schoolontbijt, klik dan op deze link: informatie
schoolontbijt

Schoolfotograaf
Op de Weiert was het gebruikelijk om in september alle kinderen te portretteren. Helaas heeft Anita
Meezen laten weten dat zij met dit ingang van dit schooljaar geen basisscholen meer doet. Verder
werden we in verband met de privacywet even in de wacht gezet. Inmiddels zien we ondanks deze wet
toch mogelijkheden voor schoolfotografie en zullen we een afspraak maken met een andere fotograaf.
Er worden dus zeker foto’s gemaakt dit schooljaar, maar door deze omstandigheden op een ander
tijdstip dan u gewend was. U wordt tijdig op de hoogte gesteld van de komst van de fotograaf.

Voor groep 5 t/m 8: aanschaf ‘gadgets’ voor Chromebooks
Vanaf het begin van dit schooljaar heeft elke leerling vanaf groep 5 een Chromebook
in bruikleen. Er is destijds niet gecommuniceerd of kinderen zelf een koptelefoon
moesten aanschaffen. Terecht is hier door enkele ouders en kinderen naar gevraagd.
De meeste kinderen hebben inmiddels uit zichzelf allerlei hippe gadgets van huis
mee naar school genomen, en we willen ook graag overige kinderen vragen om zelf
voor een hoofdtelefoon te zorgen. De kinderen hebben dan zelf de keuze (oordopjes
of een hoofdtelefoon) en kunnen iets naar eigen smaak meenemen (universele
aansluiting: 3,5 mm). Een muis is niet noodzakelijk, maar sommige kinderen geven hier wel de voorkeur
aan. Hierin zijn ze ook vrij om eventueel een eigen muis mee te nemen (muis met USB-aansluiting). Het
is aan u hoeveel geld u hieraan uit wilt/kunt aangeven, maar bij o.a. de Action is er volop keuze voor
weinig geld.

Schrijver op bezoek in groep 7 en 8
De kinderen van groep 7 en 8 zullen op 15 november Caja Cazemier in de bibliotheek ontmoeten. Caja
is een bekende jeugdboekenschrijfster en zij zal de kinderen over haar werk vertellen. Zo zal ze
uitleggen waar ze haar ideeën vandaan haalt en wat er in haar verhalen echt gebeurd is en wat ze
verzonnen heeft.
Voor kinderen is dit vaak erg inspirerend en levert het een grote bijdrage aan de leesbevordering.
Momenteel bereiden de kinderen zich al voor door haar boeken te lezen. Een mooie opmerking van
een jongen uit groep 8: “Ze schrijft meer voor meisjes, maar ik vind het niet erg want het verhaal is op
zich wel spannend. En als ik één boek uitlees, dan kan ik in ieder geval een vraag voor haar bedenken”
We hopen dat de kinderen met veel inspiratie terug komen.

Groep 1 en 2: van serieuze rekenles tot appelmoes
Wat hadden de kinderen van groep 1/2 donderdag geluk: eerst kwam juf Tineke een ochtend lesgeven.
Na deze bijzondere les met appels, besloot juf Jannette later dat deze
appels niet zomaar konden worden weggegooid. In een mum van tijd werd
georganiseerd dat de kleuters zelf appelmoes konden maken. Samen met
de kleuters uit de andere groep was het gezellig en natuurlijk mocht
iedereen even proeven. De kinderen waren tevreden over het resultaat,
alleen “die stukjes” vielen niet bij iedereen in de smaak.
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