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De jarigen van de komende week
Rosa, Djörgen, Lukas, Luke

Agenda
06-24 september
Startgesprekken leerlingen, ouders, leerkracht
15 september
MR en OV vergadering
17 september
Sportdag Comprix groep 8
6 oktober
Zakelijke ouderavond
18 oktober
Herfstvakantie
U kunt nog meer activiteiten vinden in de kalender van de ouderapp.

Zonnebloemwedstrijd
Zeven leerlingen van onze school hebben de hoogte van hun
zonnebloem doorgegeven. Vijf zonnebloemen waren tussen de
1,55 m en 1,88 m. Twee zonnebloemen waren wel erg goed in
de watten gelegd. Met
een geheime verzorging
( vast veel lieve
woordjes en de plant de lucht in kijken) zijn de zonnebloemen
van Isa en Emma Brandsma reuzegroot geworden. De
zonnebloem van Isa was 3,75 m hoog en die van Emma 3,70
m! Omdat er weinig deelname was, kreeg ieder een cadeautje.
Eline, Manouk, Dieke en Ruben hebben ieder een aardigheidje
ontvangen, Niels, Emma en Isa ontvingen resp. de derde,
tweede en eerste prijs.

Sportdag groep 8 “Comprix in Beweging”
Komende vrijdagochtend vindt de sportdag voor alle achtste groepers van Comprix plaats.
Nadat ‘Comprix in beweging’ in 2020 wegens de coronacrisis helaas niet door kon gaan, lukt het dit
jaar gelukkig wel om alweer de vijfde editie van dit sportieve festijn te organiseren, waarmee sprake
is van het eerste lustrum.
In Gorredijk en in Wolvega kunnen de groepen kiezen uit diverse verschillende onderdelen. Onze
school gaat in Wolvega snorkelen, freerunnen en basketballen. Verschillende sportspecialisten
verzorgen de clinics. We hopen op mooi weer. De groep gaat er op de fiets naar toe. Om ongeveer

12 uur is de sportdag afgelopen. Dan wordt er gezamenlijk geluncht. Ieder neemt zijn eigen eten en
drinken mee. Een extra bidon is handig, die kan af en toe even worden bijgevuld met water.
Om 12.30 uur is de afsluiting. Daarna fiets de groep weer naar Oldeberkoop. De leerlingen zijn dan
voor de rest van de dag vrij.
Groep 7 wordt deze dag opgevangen door juf Margot en juf Janet.

GO
We zijn gestart met een nieuwe methode voor
wereldoriëntatie: GO! Geïntegreerd Onderwijs is een
thematische leeromgeving voor groep 1-8 waar
wereldoriëntatie, burgerschap, digitale
geletterdheid, wetenschap, natuur en techniek,
filosofie, kunst en cultuur in samenhang worden
aangeboden.
De thema’s bevatten diverse leerpaden die
aansluiten bij de verschillende niveaus van
leerlingen. Leerlingen worden door middel van
“Grote Vragen” gestimuleerd om zelf na te denken, te ontdekken en te onderzoeken. Grote Vragen
die je niet zomaar kunt googelen!
Het thema waar we nu tot aan de herfstvakantie mee werken is “de Wereld van Werk”. Dit thema
sluit ook mooi aan bij het thema van de Kinderboekenweek.
Groep 1-3 werken vooral over beroepen en allerlei bijzonderheden van die beroepen, groep 4-5
hebben het over de vaardigheden die je nodig hebt om in verschillende beroepen te kunnen werken
( samenwerken, luisteren, leiding nemen of juist volgend zijn, etc.) en de geschiedenis van
verschillende beroepen. In groep 6-8 wordt gewerkt aan o.a. de toekomst van het werk en het
betaalde werk.
GO! gaat uit van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken.
Leerlingen zijn bezig met het vergroten van hun kennis van de wereld. Dit heeft ook een positieve
invloed op hun vaardigheid in lezen, taal en rekenen.

Corona
Helaas is het coronavirus nog steeds niet verdwenen. Ondanks vaccinaties duiken er toch af en toe
nog meldingen op van positief geteste mensen.
Mocht iemand klachten ontwikkelen die coronagerelateerd zijn dan is het van belang om bij de GGD
een test te laten doen. De stelregel: “Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen” zal zeker in de
komende herfsttijd van groot belang zijn om uitval van school zoveel mogelijk te beperken.
Mocht u zelf klachten ontwikkelen en vervolgens een test laten afnemen, dan zullen ook uw kinderen
thuis blijven totdat de uitslag bekend is. Bij een negatieve uitslag kunnen uw kinderen weer naar
school, anders is ook voor hen een quarantaine van 5-10 dagen noodzakelijk. Na vijf dagen kan er
een test gedaan worden. Is deze bij de kinderen negatief, dan kan uw kind weer naar school, ook als
u nog steeds in quarantaine moet blijven. Als er geen test wordt afgenomen dan duurt de
quarantaine tot 10 dagen na de testuitslag van de ouder.
Tijdens de quarantaine tijd kan uw kind weer werken via MOO en in de werkboekjes die de school
kan aanleveren.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 16 september 2021

