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Kinderboekenweek
Boekenkringactiviteit groep 1-8 dBos
Week van de pauzehap
Studiemiddag team: vanaf 12 uur alle leerlingen vrij
Informatieavond Fasenonderwijs + zakelijke ouderavond
afsluiting Kinderboekenweek inloopactiviteit groep 1-8
Herfstvakantie
Contactgesprekken week: gezamenlijke avond donderdag
Tandenpoetsles groep 3 GGD
Sint Maarten

Kinderboekenweek 2019
Volgende week is het al zover!
De Kinderboekenweek gaat van start. Het thema dit jaar is “Reis mee”.
In verschillende groepen is stiekem al een beetje een start gemaakt,
omdat het zo’n leuk thema is!
Onze officiële start van de Boekenweek wordt gehouden op
dinsdagmiddag 1 oktober. We beginnen met een flitsende act, verzorgd
door de leerlingen van groep 8 en een secret guest uit groep 7.
Daarna volgt de voorleeswedstrijd. In de groepen 7 en 8 worden voorverkiezingen gehouden en op
dinsdagmiddag lezen vier gekozen leerlingen voor de felbegeerde titel van voorleeskampioen van
obs De Tjongeling. Diegene die er met de eerste prijs vandoor gaat, gaat door naar de volgende
ronde, de gemeentelijke voorleeswedstrijd. Zodra de finalisten bekend zijn, zullen de ouders van
deze leerlingen worden uitgenodigd om a.s. dinsdagmiddag de finale bij te komen wonen.
Aan het einde van de Kinderboekenweek, is de school open voor iedereen die wil bekijken wat voor
moois er in alle groepen gebeurd is. Dit is op dinsdagmiddag 15 oktober van 13.30 uur tot 14.15 uur.
U bent natuurlijk van harte welkom.

Wereldoriëntatie
In de groepen is de afgelopen weken gewerkt met het thema
Reizen. Reizen op verschillende manieren, in verschillende landen
of werelddelen. De leerlingen hebben informatie opgezocht,
uitgewerkt en er een presentatie van gemaakt. In groep 6-7-8 zijn
ze gestart met Topondernemers. Topondernemers is een methode
voor wereldoriëntatie. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en
techniek komen op een andere manier aan bod. Topondernemers
laat kinderen de wereld ontdekken aan de hand van goed
uitgewerkte opdrachtkaarten. Zo zoeken ze in groepjes of
individueel antwoorden op de vragen/opdrachten. Kinderen worden met Topondernemers
uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn. Zo bouwen ze zelfvertrouwen
op in het vinden van antwoorden op eigen vragen. Door middel van deze methode weten ze deze
zelfstandig te vinden. Kinderen krijgen bewust een grote verantwoordelijkheid op dit gebied, onder
begeleiding van de leerkracht.
In de groepen 1-5 is ook in projectvorm gewerkt. Ook daar hebben ze in groepjes gesproken over
verschillende landen, informatie opgezocht en er een werkstuk van gemaakt.
Al dit moois kan uw kind u laten zien op dinsdagmiddag 15 oktober.

Week van de pauzehap
In de week van 7 oktober hebben we de week van de pauzehap. Tijdens die
week wordt op de dinsdag, woensdag en donderdag in de kleine pauze stil
gestaan bij verschillende soorten fruit en groenten die heerlijk zijn om in
een pauze op te eten. De verschillende soorten fruit worden voor het
uitdelen ontdaan van de schil of moeten schoongemaakt worden. Nu
meester Nico een poos uit de running is, willen we hierbij graag wat hulp
ontvangen. Wie van u wil en kan ons in de week van 7 oktober helpen om
het fruit schoon te maken en te verdelen over de groepen? Als u wilt kunt u
direct blijven als u uw kind(eren) naar school brengt. Het gaat om de dinsdag, woensdag en
donderdagochtend.

Verkeersflits
Groep 1-7 hebben de afgelopen vrijdag een prima verkeersdag gehad. Onder leiding van
enthousiaste vrijwilligers van de VVN hebben de leerlingen binnen of buiten verschillende
verkeerssituaties nagespeeld. Zo is er op het kleuterplein een heel verkeerscircuit ontstaan, hebben
de leerlingen van groep 3 fietscapriolen uitgehaald op het plein, waren er voor de andere groepen
dode hoeklessen, remweglessen. Kortom veel aandacht voor bewust verkeersgedrag in de hogere
groepen. Op de website vindt u hiervan een aantal foto’s.

Comprix in beweging
Veel kinderen waren afgelopen vrijdag sportief bezig in Wolvega. De groep 8 leerlingen van de
Comprix scholen uit Oost – en Weststellingwerf deden mee aan de jaarlijkse sportdag ‘Comprix in
Beweging’. Zo’n 250 leerlingen maakten kennis met een groot scala aan sporten. In Wolvega was de
organisatie in handen van Frits Schnoor, de bewegingscoördinator van Comprix.. Er werd gesport in
sportcentrum De Steense en op de sportaccommodatie van het Linde College. De LO docenten van
het Linde College verzorgden de klim-clinic op hun eigen klimwand.
Al voor de zomervakantie konden de scholen hun voorkeuren aangeven. Het aanbod was ruim. Op
het programma stond onder meer snorkelen, freerunning, basketbal, karate, volleybal, tumbling,
rugby, klimmen en fierljeppen, al gebeurde dat wel binnen. Alle groepen werkten drie onderdelen af.
De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch. In Gorredijk werd een soortgelijke
sportdag door Comprix gehouden.
Foto’s van de sportdag worden binnenkort op de Comprixwebsite geplaatst: www.Comprix.nl

Infoavond en zakelijke ouderavond
Op 14 oktober staat een informatieavond over onze nieuwe visie op onderwijs gepland. Hierover
bent u in voorgaande weekinfo’s al geïnformeerd. Op 16 oktober zou de zakelijke ouderavond plaats
vinden. We hebben echter gemeend dat we deze twee avonden beter kunnen combineren.
Op 14 oktober zal van 19.30-20.00 uur het zakelijke gedeelte van de ouderavond plaatsvinden. Hierin
legt de OV de verantwoording af over het afgelopen schooljaar. Ook wordt er afscheid genomen van
OV- en MR-leden die hun functies in beide raden neerleggen en zullen nieuwe leden worden
geïnstalleerd.
Na de koffiepauze zal er vanaf 20.15 uur voorlichting worden gegeven over de plannen die we
hebben met de invulling van ons onderwijs. Een andere manier van werken, een ander tijdstip om
naar een volgende groep te gaan, kortom veel informatie waar uw kind, en dus ook u als ouders, mee
te maken zal krijgen als we dit type onderwijs gaan invoeren. Mocht 19.30 uur nog wat te vroeg voor
u zijn, dan kunt u ook later instromen. We hopen veel ouders te verwelkomen.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 03 oktober 2019

