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Bijlagen:
 Nota Ouderbijdrage 2019 - 2020

Agenda oktober 2019
Datum
1 & 2 oktober
3 oktober
4 oktober
4 oktober
11 oktober
18 oktober
21 t/m 25 oktober

Activiteit
Schoolarts groep 7
Opening Kinderboekenweek
Dierendag
Schooldammen
Afsluiting Kinderboekenweek
Nieuwsbrief 3
Herfstvakantie

Tijd
8.25 uur – 9.00 uur
14.45 uur – 16.45 uur
8.25 uur – 9.00 uur

Personele zaken
Juf Tineke moet geopereerd worden aan haar neus. Daarna mag ze eerst niet werken. De operatie staat
gepland op dinsdag 8 oktober. Vanaf woensdag 9 oktober is juf Tineke afwezig. Na de herfstvakantie is
ze er weer. Juf Holkje gaat haar deze dagen vervangen. Hartstikke fijn!

Kanjertraining
De eerste weken zitten er alweer op! De kinderen zijn met de Kanjerlessen begonnen en hebben samen
met de leerkracht onder andere Kanjerafspraken gemaakt. De afspraken hangen zichtbaar in de klas en
zijn zelfs ondertekend met een heuse handtekening (of naam) van de kinderen zelf. Op deze manier
kunnen de kinderen elkaar wijzen op de gemaakte afspraken mocht het een keertje nodig zijn. In groep
4-5 hebben ze bijvoorbeeld afgesproken dat ze elkaar niet gaan uitschelden, ze elkaar niet duwen, ze
niemand gaan buiten sluiten, elkaar gaan helpen, elkaar vertrouwen en dat ze vooral blijven lachen met
elkaar! In groep 3 zijn ze begonnen met het knieboek ‘Max en de vogel’. Max beleeft allerlei avonturen.
Dat zijn leuke avonturen, maar soms is het niet zo leuk… Hoe ga je daar dan mee om? Hoe kun je vervelende situaties zelf oplossen? Dat gaan ze via rollenspellen en oefeningen in het werkboek bespreken en
oefenen. In groep 1-2 zijn ze gestart met ‘Max en het dorpje’ en hebben ze het over de gekleurde petten
gehad. In groep 6 hebben ze leuke startweekopdrachten gedaan en de heldengame gespeeld. In groep
7-8 hebben ze veel groepsvormende spelletjes gedaan, zoals elkaar blind begeleiden in de gymzaal.

Ouderbijdrage - herinnering
In de vorige Nieuwsbrief hebben we u gevraagd de Ouderbijdrage zelf over te maken. In de bijlage zat
toen de nota hiervoor. Aangezien nog maar weinig ouders de bijdrage hebben overgemaakt, hierbij de
vraag nogmaals om de bijdrage zelf over te maken voor 1 oktober 2019. De nota hebben we nogmaals
toegevoegd.

Inloop- & Infoavond
Vorige week hebben we een drukke Inloop- & Infoavond gehad. Foto’s hiervan zijn te vinden in het fotoalbum op de website.

Glasvezel
Zoals vast bij ieder bekend is, vindt op dit moment de werving om glasvezel te realiseren in Blauwhuis
en omgeving plaats. Voor school is het van groot belang dat dit doorgaat! We willen u via deze weg dan
ook vragen mee te gaan en in te tekenen voor glasvezel, zodat er glasvezel aangelegd wordt.
Voor het bieden van goed onderwijs in deze tijd, met alle mogelijkheden die er digitaal zijn, zijn wij afhankelijk van een stabiel en goed internet. Het gebruik en de mogelijkheden zullen alleen maar uitgebreider worden. Alle methoden die wij inzetten om instructie te geven, bieden hun lessen aan via digibord/leerkrachtsoftware. De (ondersteunende) verwerking en inoefening vindt o.a. plaats via de leerlingsoftware.
Om u een beeld te geven, stuur ik u hierbij een filmpje van de directeur van de school in Langweer:
https://vimeo.com/354867295

Social Schools Agenda
Graag willen we u vertellen over de mogelijkheid om de agenda van Social Schools toe te voegen aan de
agenda op uw mobiele telefoon. Door te abonneren op de Social Schools agenda ziet u nieuwe evenementen en wijzigingen in evenementen uit Social Schools direct terug in de agenda van uw telefoon.
1. Wanneer u in Social Schools naar de agenda gaat, ziet u rechtsboven in het scherm de knop
abonneren staan. Als u daarop klikt kunt u de URL van de agenda kopiëren.
2. Deze URL kunt u toevoegen in bijvoorbeeld GoogleCalender (de kalender op Android toestellen),
de kalender op uw IPhone of in uw Outlook kalender.
3. Hoe dit werkt verschilt per agenda:
- Op een Android toestel In Google Calender doet u dat bij: Andere agenda’s +
- Ga op je iPhone naar “instellingen”, kies voor “mail, contacten, agenda” en vervolgens voor
“Voeg account toe”.
Kies dan helemaal onderaan in het rijtje voor “anders” en vervolgens voor “Voeg agendaabonnement toe”.
- In Outlook kunt u de URL toevoegen bij de knop Agenda’s ontdekken.
In deze stap voor stap handleiding van SocialSchools leest (en ziet) u precies hoe u dit zelf doet:
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360008814752-Abonneer-je-op-je-Social-Schoolsagenda-SocS-3-0Helaas is er nog geen handleiding voor IPhone gebruikers. Maar voor alle ouders die hiervan gebruik
zouden willen maken en waarbij het niet lukt is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om even binnen te
lopen en dan helpen we u graag.

Externe post via Social Schools
Regelmatig krijgen wij een verzoek van externen om informatie te delen met onze ouders. Dit gaat vaak
om activiteiten die georganiseerd worden voor kinderen. Wij delen alleen wat wij van waarde vinden,
bijvoorbeeld informatie vanuit het dorp/omgeving, gemeente, sport en bibliotheek. Bovendien zijn wij
van mening dat reclame niet via ons als school moet lopen.
Om het overzichtelijk te houden en niet te vermengen met schoolzaken, hebben wij in Social Schools
een groep ‘Externe post’ gemaakt. Alles wat van buiten school komt, plaatsen wij in die groep.

Kinderboekenweek 2 t/m 13 oktober
Binnenkort start de Kinderboekenweek. Uiteraard gaan wij er op school ook mee aan de slag. Het thema
van dit jaar is ‘Reis mee!’. Natuurlijk kun je reizen maken met prachtige, snelle voertuigen. Maar met
een boek kun je elke reis maken die je wilt, een reis vol avonturen die je leven verrijkt. Kinderen voor
Kinderen heeft er zelfs een speciaal lied over gemaakt dat u kunt beluisteren via YouTube (‘Reis mee!’).
In de klassen ontwerpen en knutselen de kinderen onder andere hun eigen voertuig of schrijven ze verhalen die over spannende reizen gaan.

We starten de Kinderboekenweek gezamenlijk op donderdag 3 oktober om 8.25 op het plein bij de achterdeur. U bent daar als ouders ook van harte bij uitgenodigd. Heel graag tot dan!

Bag2school – kledinginzameling
In de week na de herfstvakantie organiseren wij een kledinginzamelingsactie. Wij zamelen dan kleding in
die naar mensen gaat die het hard kunnen gebruiken en het zelf niet kunnen betalen. Wij doen dit weer
via de organisatie Bag2School Nederland.
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen, instellingen en verenigingen en keert per kilo een
bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie
manier om van niet meer gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons te sparen voor school.
Het geld zal gebruikt worden voor de kinderen. In de Leerlingenraad wordt dit besproken.
Kom in actie!
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door een (vuilnis) zak te
vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website van Bag2School voor een volledige lijst met wat er
wel en niet ingezameld mag worden, www.bag2school.nl. Daarnaast vindt u hier nog meer informatie
over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat.
In de week voor de vakantie krijgen de kinderen een zak mee voor de Bag2School actie.
Breng uw zakken alstublieft naar school (op het leerplein) in de week van maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november en help ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten!
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling.

Vieringen St. Vituskerk
Zondag 6 oktober is er om 9:30 uur woord- en communievieren met
voor alle kinderen een kinderwoorddienst waarin we weer op een
leuke en gezellige wijze het verhaal met de kinderen delen.
Tot zondag bij de kinderwoorddienst!
Werkgroep kind en kerk

