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Agenda oktober 2020
Datum
30 sept – 9 okt.
Woensdag 7 oktober
Donderdag 8 oktober
Donderdag 8 oktober
12 t/m 16 oktober
21 oktober
28 oktober
30 oktober

Activiteit
Kinderboekenweek
De Toren van Twigerije – groep 3/4A
Biologiemiddag biodiversiteit groep 6/7A
De Toren van Twigerije – groep 4B/5
Herfstvakantie
Luizencontrole
Natuurmuseum tentoonstelling GIF groep 6/7A
Nieuwsbrief 3

Tijd
10.00 uur – 11.30 uur
10.50 uur – 14.30 uur
12.30 uur – 14.00 uur

8.00 uur – 11.30 uur

Personele zaken
Er zullen straks weer een aantal stagiaires van zowel de PABO als de opleiding voor Onderwijsassistent
op school komen in verschillende groepen. In een volgende Nieuwsbrief leest u hier meer over.

Kanjerupdate
In groep 6/7 zijn we het schooljaar gestart met het thema 'dit ben ik' en hebben we aandacht besteed
aan groepsvorming. D.m.v. gesprekken, spelletjes en het maken van een collage zijn we meer over el-

kaar te weten gekomen. Ook hebben we samenwerkings- en vertrouwensoefeningen gedaan, zodat we
leren op elkaar te bouwen.
Afgelopen week was de week tegen het pesten. We hebben gesproken over motieven van pesters, de
rollen in de groep en de kracht die ligt bij de omstanders. We hebben eigen ervaringen besproken en
mogelijke oplossingen bedacht. Rapper Snelle heeft ons bewust gemaakt van de gevolgen van pesten.
Wij willen later graag in harmonie naar de school reünie. Dus samen staan wij sterk tegen pesten:

Nieuwe website
In de vorige Nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat we een nieuwe website zouden krijgen. Deze is
van - en gekoppeld met Social Schools; onze schoolapp.
De afgelopen weken is er druk aan gewerkt om de website klaar te maken. Hij zal hier en daar nog verfijnd worden, maar in grote lijnen is hij klaar.
De website zal één dezer dagen live komen. De oude website verdwijnt dan.
Fotoalbum
U was gewend aan het begin van het schooljaar inloggegevens te ontvangen voor het ‘fotoalbum’. Dit is
vanaf nu niet meer het geval. Fotoalbums zullen op een andere manier met u worden gedeeld.
Mocht u nog tips hebben voor onze nieuwe website, dan horen wij het graag!

Kinderboekenweek
Van 30 september t/m 11 oktober vindt de jaarlijkse Kinderboekenweek plaats. Het thema is

'En toen...'
We gaan terug in de tijd! Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt.
Aanstaande woensdag openen we de Kinderboekenweek met alle kinderen op het schoolplein. Kinderen
voor Kinderen heeft ook dit jaar een lied geschreven dat we woensdag samen gaan zingen, dus oefenen
thuis mag https://youtu.be/H2umyps-ZQI
We gaan er een boeiende tijd van maken en wensen iedereen veel leesplezier!

Schoolfruit
Goed nieuws: onze school mag dit schooljaar weer meedoen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2020-2021! Dit betekent dat we vanaf week 46 (9 t/m 13 nov.) 20 weken lang gratis groente en
fruit voor de hele school krijgen geleverd.
We wachten nu op meer informatie en zullen die dan ook met u delen, maar hierbij alvast wel de vraag
wie ons wil helpen met snijden en verdelen op de 3 dagen van het fruit. Wilt u daar vast over nadenken?
Het gaat om ’s ochtends meteen bij het brengen van uw kind(eren) en kost ongeveer een half uur (afhankelijk van het soort fruit/groente voor die dag). We weten nog niet voor welke dagen we geleverd
krijgen, maar zodra wij hierover bericht hebben ontvangen, komt de vraag via Social Schools.

De Toren van Twigerije
Woensdagmorgen 7 oktober gaan de kinderen van groep 3 en 4A naar De toren van Twigerije. Donderdagmiddag 8 oktober gaan groep 4B en 5 hier naar toe. Voor beide uitjes staat de vraag naar chauffeurs/begeleiding open in Social Schools. Gaat u mee?
De toren van Twigerije is een spitsmuissurvival. Het is een opdrachten circuit uitgezet in het gebied de
Twigen (bij Joure), waarbij Sido Spitmuis de hoofdrol speelt. In het veld staan bordjes met een nummer,
met opdrachten. Tijdens de opdrachten kruipen de leerlingen als het ware in de huid van Sido spitmuis
en leren daarmee het gebied De Twigen kennen.

Biologiemiddag biodiversiteit groep 6/7A
Op donderdag 8 oktober gaat groep 6/7 naar het Nannewiid voor een biologiemiddag over biodiversiteit. Het wordt een actieve middag in de natuur. Het doel van de biologiemiddag is om de leerlingen
kennis te laten maken met de natuur, het onderhoud daarvan en alles wat er leeft. Zo leren ze hoe een
ecosysteem werkt, hoe je moet snoeien en wat biodiversiteit is.
We zoeken nog 3 chauffeurs. Vind je het leuk om met ons mee te gaan? Geef je dan op via Social
Schools (zie agenda 8 oktober) of stuur een bericht naar juf Adrie. Bedankt alvast!

