Nieuwsbrief 19 oktober 2018

Agenda
22 okt. t/m 26 oktober
2 november
12 november
14 november
30 november

Herfstvakantie
Techniekmiddag groep 7 en 8
Leerlingen vrij i.v.m. studiedag
Schoolhandbal groep 3 en 4
Techniekmiddag groep 7 en 8

Afsluiting Talentenuur
We hebben het Talentenuur weer goed af kunnen sluiten. Wat fijn dat er zo'n opkomst was. De leerlingen hebben goed
gepresenteerd wat ze hebben gedaan tijdens de Talentenuren.

Studiedag
Afgelopen woensdag hebben de leerkrachten studiedag gehad. We zijn bezig met doelgericht werken in de klas.
Hierdoor zult u zien dat in de schriften van de leerlingen wel eens opdrachten niet gemaakt zijn. Dat heeft ermee te
maken dat niet alle opdrachten altijd even goed bij de doelen van de les passen. Als leerkracht zijn wij ermee bezig om
daarin keuzes te maken. Ook gaan we per periode de leerlingen nog meer betrekken bij de doelen van de vakken.
Deze doelen worden zichtbaar gemaakt in de klassen.

Leerlingenraad
De leerlingenraad is weer gekozen. Op donderdag hebben we de verkiezing gehouden. De leerlingen die zich
verkiesbaar stelden, hebben kort verteld wat hun ideeën en plannen zijn. Oftewel waarom er op hem of haar gestemd
moest worden. Daarna hebben alle leerlingen hun (anonieme) stem uitgebracht. Op vrijdag hebben we bekend
gemaakt wie er dit schooljaar in de leerlingenraad zitten:
groep 5: Radmir
groep 6: Aline
groep 7: Remy
groep 8: Michael

Speelgoeddag
De eerste speelgoeddag van dit schooljaar is weer geweest. Wat een leuke spellen en speelgoed werd er meegenomen.
Fijn om te zien dat de kinderen allemaal zo goed samen hebben gespeeld. Voor buiten hadden een aantal leerlingen
skeelers meegenomen. De jongen van de bovenbouw wilden dat ook graag eens proberen............

Dit was onze week...
Groep 1/2
De laatste week voor de herfstvakantie zit er ook al weer op! De tijd is voorbij gevlogen. Wat hebben we al veel leuke
dingen gedaan en beleefd. Fotografie van meester Daimy, een leuke voorstelling gezien, genoten van de
kinderboekenweek, leuke dingen beleefd tijdens de talentenuurtjes...
Na de vakantie komt Guus elke dag bij ons op school, hij is dan 4 jaar. Van harte welkom Guus!
We kijken al uit naar het maken van een lampion, en Sinterklaas is zelfs al onderwerp van gesprek geweest.
Voor nu wensen wij iedereen een heel fijne herfstvakantie. (Platte, gedroogde herfstblaadjes mogen worden
meegenomen, graag zelfs!)
Groep 3/4
Jeetje mineetje, dan is het alweer herfstvakantie... We vliegen er doorheen met z'n allen. We leren en oefenen hard en
hebben het gezellig en dan gaat de tijd soms ineens heel snel! De afgelopen week hadden we ook weer een goede
week. Hard gewerkt, elkaar goed geholpen en af en toe een beetje tijd voor een beetje gekkigheid... wat willen we nog
meer?

Maandagmiddag kregen wij ook nog eens een interessante en leerzame les over brandveiligheid, bofkonten zijn we!
Een van onze leerlingen werd omgetoverd tot echte brandweerman... Herkent u hem?

Groep 5/6/7/8
We hebben sinds vorige week een takenlijst in de klas hangen. Hier kunnen de kinderen aankruisen wat ze hebben
gedaan als ze klaar zijn. Wat werkt dit goed! Iedereen is gemotiveerd om de taken af te maken.
Tijdens speelgoeddag hebben we het heel gezellig gehad. Een groot deel van de klas speelde (samen met de juf die er
niet zo goed in was) Cluedo. De andere kinderen speelden een gezelschapsspel van Britt: geen ja en geen nee. Fijn om
de eerste periode zo met elkaar af te kunnen sluiten!

Vreedzame School
Groep 1/2
We hebben het deze les weer over opstekers en afbrekers gehad. Ook samen geoefend in het geven van opstekers.
Het leeft wel bij de kinderen, er worden spontaan opstekers gegeven en afbrekers worden herkend. Aan afbrekers
geven we heel weinig aandacht, opstekers worden uitgelicht.

Groep 3/4
De afgelopen week hebben we de lessen van de afgelopen periode kort nog eens besproken. Hoe gaat het met onze
afspraken? Zijn we nog tevreden? Lukt het ons goed om ons eraan te houden? Lukt het ons om aan te geven wat we
wel fijn vinden en wat niet? En houden we ons goed aan de 'stop - hou op' afspraak? We waren het eens met elkaar
over het feit dat we het samen gezellig en fijn hebben in de middenbouw. Rekening houden met elkaar gaat steeds
makkelijker en beter en de opvliegers vliegen ons soms om de oren. We genieten samen! De 'stop - hou op' afspraak
zouden we nog wel wat vaker mogen oefenen. Na de vakantie gaan we er weer hard mee aan de slag!
Groep 5/6/7/8
Het eerste blok is alweer afgerond. We hebben in de eerste weken met elkaar een afsprakenlijst gemaakt, een
taakverdeling gemaakt en gesproken over pesten en plagen. In de laatste les hebben we allemaal opgeschreven wat
we een belangrijke afspraak voor deze groep vinden. Het bleek dat we deze afspraken al hadden staan.. dus we
hoefden er niets meer aan toe te voegen.

De Boskabouter
Deze week is er geen nieuws.

Fijne vakantie!

We wensen u een fijne vakantie!
Het team
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