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zichtbaar op pad gaan.

AGENDA
7 november
11 november
12 november
12 november
15 november
18 november
19 november
19 november
28 november
3 december
5 december
16 december

Nationaal Schoolontbijt
Sint Maarten
Controle fietsverlichting
Oudercontactavond
Proefkolonie gr 7 & 8
Schoolarts groep 2
Screening logopedie gr 2
Na schools sportaanbod
Voorlichting VO groep 8
Verpleegkundige groep 7
Sinterklaasfeest
Schoolarts groep 2

Licht uit? Fietslamp aan!

Controle Fietsverlichting:
Het is belangrijk dat kinderen zich laten
zien in het verkeer! Als ze ‘s ochtends
naar school gaan, maar ook wanneer ze
aan het eind van de middag terug komen
van een vriendje of het sportveld. Vaak
zijn fietsers slecht zichtbaar door
ontbrekende of slecht werkende
verlichting en reflectie. Soms hebben ze
prima verlichting maar wordt deze niet
aangezet!

Welkom op school:
Afgelopen maandag is Riley Reichert
ingestroomd in groep 1/2 bij juf Vroukje.
Volgende week zal Thijs Postma in dezelfde
groep welkom geheten worden.
We wensen hen een hele plezierige tijd toe
op onze school

Daarom doen wij mee aan de Veilig
Verkeer Nederland actie ‘Zichtbaarheid’.
De kinderen van groepen 3 tot en met 8
kunnen op dinsdag 12 november hun fiets
laten controleren op verlichting en
reflectie. Drie vrijwilligers van VVN zullen
de keuring gaan uitvoeren.
Help u uw kinderen om Zichtbaar in het
verkeer te zijn?
Je kunt vooraf de fiets van je kind
controleren op de volgende punten:
- De koplamp werkt goed, straalt
recht naar voren en geeft wit of
geel licht
- Het achterlicht werkt goed, straalt
naar achteren en geeft rood licht
- Er is een losse rode reflector
aanwezig aan de achterkant of
reflecterend achterlicht
- Witte of gele reflectoren in de
spaken of reflectie op de band of
velg
- Twee gele/oranje reflectoren op
beide trappers.
Op deze manier kunnen we er samen voor
zorgen dat al onze kinderen goed

Aanmelding leerlingen:
We hebben graag een zo compleet mogelijk
overzicht van de instroom van leerlingen op
onze school. Met een dergelijk overzicht
kunnen we keuzes gaan maken voor de
verdeling van de kleuters over de groepen.
Wanneer er nog jongere broertjes en zusjes
dit schooljaar vier jaar worden willen we u
vragen of u dit bij de leerkrachten of de
directeur wilt melden.
Het invullen van het inschrijfformulier kan
later nog wel.
Alvast bedankt!

Thema’s Onderzoekend Leren:

Screening Logopedie groep 2:

Deze week zijn we begonnen met het
tweede thema in het kader van
Thematisch Onderzoekend Leren (TOL).

De gemeente heeft de logopedische
screening van alle leerlingen van groep 2
weer bekostigd. Deze screening wordt
uitgevoerd door de heer Jan Roze. De
screening vindt jaarlijks plaats bij alle
leerlingen van groep twee op dinsdag 19
november. Hierbij wordt gekeken en
geluisterd naar (onder andere) de spraak en
de taalvaardigheid van de leerlingen.

De kleuters werken deze periode rond het
thema: ‘De Herfst’. Groep 3 werkt aan het
thema: ‘Pizzeria’. De leerlingen van groep
4 hebben het thema: ’De Supermarkt’.
In de groep 5 en 6 werken de leerlingen
aan het thema: ‘Het ontstaan van steden’
en in groep 7 en 8 werken de leerlingen
aan het thema: ‘Ontdekkingsreizen’.
Zowel de leerlingen als de leerkrachten
zijn enthousiast over de methodiek die we
toepassen.
Elk thema begint met een prikkelende
start, waarbij de voorkennis wordt
opgehaald en de onderzoeksvragen
worden bedacht. Ook kiezen de leerlingen
in de bovenbouw voor een interessant
eindproduct.
Dat eindproduct, bijvoorbeeld een
reisgids, een krant of een spel, kan pas
worden gemaakt als de kennis rond de
onderzoeksvragen zijn beantwoord.
Ook betrekken we de omgeving bij de
thema’s zodat het leren betekenisvol
wordt.

Binnenkort ontvangen de ouder(s),
verzorger(s), van de leerlingen van groep 2
een brief over deze screening.

Nationaal schoolontbijt:
Vanmorgen hebben wij het schoolontbijt
gehouden . Het thema van het ontbijt was:
‘Neem de tijd’.
De schoolmaatjes hebben samen ontbeten
waarbij de oudere kinderen de jongsten
hielpen en vervolgens in een van de klassen
een plekje zocht om te ontbijten. Dit liep
heel soepel en ontspannen.
Hoewel de kinderen flink hebben ontbeten,
hebben wij nog heel veel spullen over.
We willen de ouders vragen om na schooltijd
wat van de overgebleven spullen mee naar
huis te nemen. Deze spullen staan
verzameld op een tafel in de hal.
Op = Op

Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze
Facebookpagina en website
Met een vriendelijke groet namens
het team,
Freerk Elzinga

***UITNODIGING***
10 november a.s. CrossOver in de
Ichtus Kerk.
CrossOver is een manier van kerk-zijn
waarin jong en
oud samen op een creatieve manier de
betekenis van
Bijbelverhalen ontdekt. In deze dienst
staat het kind
centraal. We zijn samen actief bezig.
9.30 uur: Inloop met koffie, thee,
limonade.
10.00 uur: Beginnen we met de viering.
Het thema is : de Schepping
* samen creatief een Bijbelverhaal
ontdekken
* samen vieren
* samen smullen
Het is een dienst voor iedereen en duurt
tot plm. 11.15 uur

