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Er zijn deze week geen jarigen!

Agenda
02 t/m 15 –10
03-10
07 t/m 11-10
10-10
14-10
15-10
15-10
18-10
21 t/m 25-10
29-10
31-10
05-11
06-11
11-11

Kinderboekenweek
Boekenkringactiviteit groep 1-8 dBos
Week van de pauzehap
Studiemiddag team: vanaf 12 uur alle leerlingen vrij
Informatieavond Fasenonderwijs + zakelijke ouderavond
Eerste les Sphero ( programmeren) groep 5 en 6
afsluiting Kinderboekenweek inloopactiviteit groep 1-8
Concert Assepoester NNO Bonifatiuskerk groep 6-7-8
Herfstvakantie
Tweede les Sphero ( programmeren) groep 5 en 6
Contactgesprekken week: gezamenlijke avond donderdag
Derde les Sphero ( programmeren) groep 5 en 6
Tandenpoetsles groep 3 GGD
Sint Maarten

Kinderboekenweek en voorleeskampioen
2019
Dinsdagmiddag hebben we met alle kinderen van de school de start van
de Kinderboekenweek gevierd.
We begonnen met een optreden van groep 8. Zij beelden met de hele
groep een toneelstuk op rijm uit. Met een prachtige boekenbus en
iedereen mooi uitgedost werd dit met veel enthousiasme naar voren
gebracht. De ‘Mystery Guest’ uit groep 7 was Jordy van garage Boon, die
een lekke band moest fixen.
Daarna begonnen we vlot met de schoolvoorleeswedstrijd. De jury bestond dit jaar uit Jelke Nijboer,
Inge van ’t Klooster en Marja van der Ley.
Tijdens het juryoverleg gingen we met alle kinderen een quiz te doen. Uit de quiz bleek dat de
leerlingen al heel veel weten over schrijvers/auteurs, illustratoren, zilveren en gouden griffels en ga
zo maar door.

De jury is met de volgende uitslag gekomen:
Op de gedeelde derde plek zijn geëindigd Tess Eijkens en Sophie Otter uit groep 7.
Elske Dijkstra is tweede geworden en de voorleeskampioen van obs De Tjongeling is Thijs Jager!
Thijs gaat meedoen aan de voorleeswedstrijd van de gemeente Ooststellingwerf. De foto’s van deze
mooie activiteit staan op de website!

Reis mee door onze school
Vergeet u niet dat op dinsdag 15 oktober onze Kinderboekenweekproducties bekeken kunnen
worden? De school is open voor iedereen van 13.30-14.15.

Boekenkring dBos
Gisterochtend heeft onze leesconsulente Anneke de Jong de hele ochtend in alle groepen een
boekenkring geleid. Tijdens het halfuurtje dat zij in de groepen was heeft zij natuurlijk aandacht
besteed aan de Kinderboeken die een Griffel of penseel hadden gewonnen.
Daarna werd er a.d.h.v. platen en andere materialen met de kinderen gesproken over de inhoud van
een boek. Wat zou de schrijver hiermee bedoeld hebben? Komt het dan ook uit wat er voorspeld is?
Natuurlijk werd het boek toen (deels) voorgelezen.
Doel van deze activiteit was vooral om te laten merken dat je, ook al vind je lezen niet zo leuk, er
toch ook boeken te vinden zijn met weinig of soms helemaal geen tekst, zodat ieder kind een boek
kan vinden dat hij of zij leuk vindt. In de bieb staan boeken genoeg!
Kinderen tot 18 jaar kunnen een gratis abonnement aanvragen in de bieb. Rondom ons zien
verschillende bibliotheken: Wolvega, Noordwolde en Oosterwolde. Dus heeft uw kind nog geen
abonnement…………

Bericht van de OV:
Op woensdag 25 september had de OV overleg. Zoals aangegeven hebben wij de bijdrage voor
schoolreis/kamp besproken. Voor een aantal groepen zal de schoolreisbijdrage omhoog gaan. U
hoort hier meer over op de zakelijke ouderavond.
Verder keken we alweer vooruit naar Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst.
Op woensdag 9 oktober gaan we de pleinen harken en vegen en we kunnen nog wel wat hulp
gebruiken. We starten meteen om 8.30 uur. Graag tot dan!
Namens de OV,
Elise Smale

Week van de pauzehap
Volgende week 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 kinderen krijgen o.a. watermeloen, banaan, een
rijstwafel met 30+kaas. Al dit lekkers wordt klaargemaakt door een paar
ouders. Het eigen fruit mag gewoon meegenomen worden. De
hoeveelheden die ze krijgen zijn niet zo groot. Fijn dat er ieder dag iemand
komt helpen: Gabrielle, José en Johanna alvast bedankt!
Het is de bedoeling dat ouders hun eigen kind(eren) voor de vrijdag een gezonde pauzehap
meegeven. Daar mag u best iets bijzonders van maken. De kinderen laten dan in hun eige groep zien
wat voor lekkers er in hun trommel zit.

Gratis af te halen:
We zijn aan het opruimen. Overtallige dingen of materiaal dat iets mankeert. Wel geschikt voor thuis
na reparatie, maar niet meer geschikt is voor intensief gebruik op school.
We hebben nog een aantal beeldschermen en toetsenborden staan.

Ook zijn er een stuurkar en fiets van de kleuters die niet goed meer werken. Na reparatie is het voor
thuisgebruik nog geschikt.
Ook willen we graag de plank in de hal ( tegenover het lokaal van groep 4-5) kwijt. Heeft u hier
interesse in, dan wel graag zelf even van de muur halen. Tevens hebben we 2 stevige onderstellen
met wieltjes van de leesbankjes. Maat: ongeveer 1,5m bij 0,8 meter. Misschien kan u er nog iets
leuks van maken.
Onderstel met wieltjes (2x)

Werkblad ( ongeveer 4x0,8m)

Daarnaast komen er steeds meer gevonden voorwerpen.
De meest uit het oog springende zijn wel een paar
schoenen. Van wie zijn deze?

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 10 oktober 2019

