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De jarige deze week
Rienk

Agenda
17-09
18-09
20-09
20-09
02 t/m 15 –10
07 t/m 11-10
10-10
14-10
21 t/m 25-10

Informatieavond groep 1-7: 18.30-19.30 uur
MR vergadering
Comprix sportdag voor groep 8
Veiligverkeersdag groep 1-7
Kinderboekenweek
Week van de pauzehap
Studiemiddag team: vanaf 12 uur alle leerlingen vrij
Informatieavond Fasenonderwijs
Herfstvakantie

Informatieavond
a.s. Dinsdag 17 september is de inloopavond voor groep 1-7. De leerlingen kunnen dan tussen 18.30
uur en 19.30 uur, samen met hun ouders, door de school lopen en laten zien waar zij op dit moment
aan/mee werken. De leerkrachten zijn aanwezig om het één en ander te kunnen uitleggen. Relevante
informatie voor de rest van het schooljaar zal ook uitgewisseld worden.
De ouders van groep 8 zijn van harte uitgenodigd om op dezelfde avond vanaf 20.00 uur informatie
in groep 8 te ontvangen. Zeker gezien het werken naar het VO toe, zal hier veel info over het lopende
schooljaar, de VO-adviezen en schoolbezoeken uitgewisseld worden.

Muzieklessen bij de Tjongeling
Bij voldoende deelname gaan dinsdag 17 september de muzieklessen weer van start bij de Tjongeling.
Deze lessen worden georganiseerd in samenwerking met Kunst & COO. Er wordt lesgegeven tussen
14:00 en 16:30.
Om alvast een idee te krijgen omtrent de kosten kunt u de site bezoeken van Kunst & COO:
https://www.kunstencoo.nl/tarieven

Het gaat dan om 'Individuele lessen tot 23 jaar' / Individueel Fase 1. In sommige gevallen kan ik ook
'Duoles' aanbieden maar dit kan alleen wanneer ik 2 leerlingen heb die qua leeftijd en niveau goed bij
elkaar passen.
Groet,
Menno Bonnema
mennobonnema@me.com
06-51825318

Groep 3 in de bieb
Groep 3 heeft het eerste uitje alweer
achter de rug. We zijn in de
bibliotheek van Oosterwolde geweest.
Daar ontdekten we dat de spin Anansi
er een warboel van had gemaakt.
Gelukkig hebben we in Oldeberkoop
heel slimme kinderen, die al heel veel
letters kennen. We gingen Anneke,
onze leesconsulent, helpen met opruimen. De boeken stonden in
een mum van tijd weer op de goede plek in de kast. Daarna gingen we de spin nog zoeken. Die lag
lekker te slapen in zijn web tussen de boeken. We hebben het erg leuk gehad en veel geleerd!

Afwezigheid juf Janet
Na de herfstvakantie zal juf Janet 5 weken niet op school zijn. Gedurende de maand november gaat
zij haar ouderschapsverlof opnemen. De vervanging voor haar verlofweken is al geregeld. Op
maandag, dinsdag en woensdag komt een meester voor de groep, op donderdag en vrijdag een juf.
Juf Janet gaat o.a. een mooie reis maken naar Zuid-Afrika. Wij wensen haar alvast veel plezier en
gunnen wij haar deze mogelijkheid van harte!

Wecycle
Wecycle wil kinderen en jongeren leren dat afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige
lampen (e-waste) niet thuishoren in de vuilnisbak, maar dat je
deze moet inleveren voor recycling. Door e-waste te recyclen,
zijn er minder grondstoffen uit de natuur nodig, want
grondstoffen uit oude apparaten en kapotte spaarlampen
worden gebruikt om nieuwe producten van te maken.
Vanaf 16 september t/m 18 oktober is het mogelijk om
afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (ewaste) in te leveren op school. De dozen staan bij de
hoofdingang en de kleuteringang. Als school ontvangen we als
tegenprestatie voor de inzameling een cadeau. Hoe meer er
ingezameld wordt, hoe groter het cadeau!
Daarnaast willen we u er ook graag aan herinneren dat dit het hele jaar door ook geldt voor lege
batterijen. Voor iedere kilo ontvangt schoolpunten, die we kunnen inleveren voor schoolmateriaal.

VVN Verkeersdag groep 1-7
Onze school heeft wederom het predicaat verkeersactieve school
ontvangen. Door het organiseren van diverse verkeersactiviteiten
gedurende het schooljaar én de inzet van onze verkeersouder Jeroen
Vleer, is het predicaat wederom voor drie jaar aan ons toegekend.
Ook dit jaar zullen we verschillende verkeersactiviteiten organiseren.

Eéntje heeft u al gemerkt: de “OK! Actie”, waarin leerlingen kaarten hebben uitgedeeld aan de
leerlingen die de afspraken m.b.t. fietsen op het plein goed hebben nagevolgd.
Ook merken we dat ouders hun auto’s op de afgesproken plaatsen parkeren. Heel fijn! Zo is de
wegsituatie voor onze leerlingen overzichtelijker geworden.
De volgende actie is de verkeersdag die gepland staat op 20 september. Deze dag wordt
georganiseerd voor groep 1-7 een verkeersdag door VVN. Groep 8 heeft op deze dag de jaarlijkse
Comprixsportdag voor achtstegroepers.
Tijdens deze verkeersdag maken de leerlingen kennis met diverse onderdelen die in het verkeer naar
voren komen. Zo spelen groep 1-2 verschillende verkeerssituaties op het plein na, groep 3-4 zullen
met hun eigen fiets op het grote plein een parcours afleggen, verschillende fietsspelletjes doen en in
de klas een verkeersspel spelen, groep 4-5 krijgt een dode-hoek-les en een remwegdemo kunnen
zien en groep 6-7 worden zich vooral bewust van verschillende verkeerssituaties en hoe handel je
daarin. Dit zal plaatsvinden in de klas en in de sporthal.

Comprix in Beweging
Na de prachtig geslaagde eerste sportdag groep 8 in 2016, staan wij nu aan
het begin van de vierde Comprix sportdag voor de leerlingen groep 8 van
onze 41 basisscholen. Kortom een groot evenement dat alles in zich heeft
om uit te groeien naar een traditie. Ook een dag die mooi past bij de
landelijke initiatieven om de jeugd meer te laten bewegen en een dag die
bovendien mooi aansluit bij de JOGG – aanpak; JOGG staat voor Jongeren
Op Gezond Gewicht en een sportdag past hier natuurlijk uitstekend bij.
Op 21 september aanstaande komen alle leerlingen van de groepen 8 van
onze 41 basisscholen in actie, de ene helft in Wolvega, de andere helft in
Gorredijk.
Zoals al duidelijk wordt via de naam van de dag, Comprix in beweging, staat
deze dag helemaal in het teken van bewegen, maar dat is het niet alleen. Deze dag staat ook in het
teken van kennismaking en ontmoeting.
Kennismaking met elkaar, elkaar ontmoeten, maar ook kennismaken met een grote diversiteit aan
sporten, sporten die niet wekelijks op het gymnastiek rooster van de scholen staan, een paar
voorbeelden: Fierljeppen, Karate, Touwtrekken, Snorkelen, Klimmen
Kortom het belooft een uitdagende en avontuurlijke sportdag te worden en mocht u belangstelling
hebben, u bent van harte welkom om met eigen ogen te zien of er weer nieuwe sporttalenten in
aantocht zijn!
Ik wens iedereen een prachtige Comprix in beweging dag toe en bovenal hoop ik dat deze dag voor
alle leerlingen een bijdrage zal leveren aan het plezier in bewegen, aan het plezier in sporten en aan
het plezier om lichamelijk actief te zijn!
Sake Saakstra,
bestuurder Comprix

WE GAAN WEER KNUTSELEN!!!!!
Wanneer: vrijdag 20 september
Waar: MFA
Voor wie: groep 1 t/m 8 (gr. 1 t/m 3 graag hulp meenemen)
Tijd: 14:15-15:00
Kosten: 2 euro Graag opgeven bij henkjanjohanna@home.nl (i.v.m. inkopen knutselspullen).
Volgende knutselmiddag: woensdag 16 oktober

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren

tot 12.00 uur op donderdag 19 september 2019

