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Afsluiting Tjong®talent blok 1
Aquagym groep 7 & 8
Oudercontactavond
Aquagym groep 7 & 8
MR en OR
Oudercontactavond
Sinterklaasfeest
Lindeconcert gr 5 t/m 8
Kerstviering “Tel je mee?”

Zwemvaardigheden zoals duiken, onder
water zwemmen, survival, flipperen en
snorkelen zijn onderdelen die in deze drie
zwemuren voorbijkomen.

Enquête ouders, n.a.v. onderzoek
onder jongeren
Goedendag ouders van leerlingen uit
groep 7 & 8,
Afgelopen jaar hebben we een onderzoek
onder jongeren gehouden over
Jongerencentrum de Mix in Wolvega. We
wilden weten wat jongeren van de M!X
vinden, welke interesses ze hebben, wat
ze eventueel in het jongerencentrum
zouden willen doen, enz. Deze gegevens
hebben we verwerkt, maar graag willen
we ook uw mening horen. Uw
zoon/dochter kan wel hebben aangegeven
dat hij/zij op vrijdagavond naar het
jongerencentrum wil, maar vind u dat ook
een goed idee?

Zinspinsel
Deze week hebben alle leerlingen een
vertelplaat “Zinspinsel” van de bibliotheek
ontvangen. De bibliotheek geeft dit uit
omdat zij lees- en taalplezier erg belangrijk
vinden . Op de vertelplaat kunnen kinderen
van alle ontdekken.
Samen met uw kind deze plaat bekijken en
bespreken is een leerzame maar ook leuke
en gezellige activiteit.

Daarnaast zijn wij aan het onderzoeken of
het het pand van de M!x breder kunnen
inzetten.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om de
enquête in te vullen via:
http://www.mixwolvega.nl/index.php/mix
-wolvega/enquete
Met vriendelijke groet,
Sheila Hankel, Linda Mittendorff en
Nathalie den Besten
Sociaal Werkers Timpaan Welzijn
Aquagym groep 7 & 8
Van 12 tot en met 26 november 2018
hebben de leerlingen van de groepen 7 en
8 Aquagym in De Steense. Dit wordt
samen met Buurtsportwerk
georganiseerd. De leerlingen moeten
allemaal in het bezit zijn van
zwemdiploma A om deel te nemen.

Afsluiting Tjong®talent blok 1
Het eerste blok van Tjong@talent zit er alweer
bijna op.
De leerlingen hebben weer met veel enthousiasme
gewerkt aan hun opdracht.
Donderdag 15 november, bent u vanaf 14.00 uur
welkom om de kunstwerken van uw kind(eren) te
komen bewonderen.

Kinkhoest?
Er zijn op school verschillende leerlingen
die als een lange tijd erg moeten hoesten.
Ook juf Esther heeft sinds eind september
(hoest)klachten.
Hoewel het achteraf niet meer is vast te
stellen, denken enkele deskundigen aan
Kinkhoest.
We hebben contact gehad met de GGD en
deze adviseerde ons om een deurposter
op te hangen in de klas waar de klachten
zich voordoen.
Inmiddels krijgen we meerdere meldingen
van ouders die aangeven dat hun
kind(eren) erge hoestklachten hebben.
We willen geen paniek en onrust zaaien
maar willen de ouders wel op de hoogte
brengen dat er wellicht Kinkhoest heerst.
We hebben de ouders die zwanger zijn
inmiddels geïnformeerd over de
vermoedens.
Bij deze nieuwsbrief sturen we een folder
mee die we van de GGD hebben
ontvangen.
Nieuws uit de bibliotheek – november
Sinterklaas is in aantocht. Er zijn veel
boeken over dit feest geschreven.
Hieronder een paar tips:
Groep 1 en 2
De zus van Sinterklaas – Tiny Fisscher
Wist je dat Sinterklaas een zus heeft? Ja
heus, een tweelingzus zelfs! Niet veel
mensen weten dat, want Klaasje blijft elk
jaar noodgedwongen achter in Spanje.
Maar dit keer is ze het beu: ze wil ook wel
eens met de pakjesboot mee naar
Nederland en cadeautjes uitdelen.
Sinterklaas vindt dat natuurlijk maar niks,
dus bedenkt Klaasje een list.
Klaasje sluit Sinterklaas op en doet zich
voor als de goedheiligman - wat niet zo
moeilijk is, omdat ze erg op elkaar lijken.
Een tijdlang weet ze
iedereen om de tuin te
leiden, maar al is de
leugen nog zo snel, de
waarheid achterhaalt
haar wel. In een
speedboot, in dit
geval...

Groep 3 en 4
Het kleinste pietje – Sjoerd Kuyper
Broes’ vader werkt als piet voor Sinterklaas.
Als het pietenpak van de stomerij komt,
weet Broes dat het weer Sinterklaastijd is.
Heel graag wil hij zelf
ook vriend/piet van
Sinterklaas worden. Hij
verstopt zich in de bus
die alle moeders en
vaders die ook piet zijn,
komt ophalen.
Sinterklaas weet maar
een oplossing: dat
Broes ook een piet(je)
wordt.
Dit vriendelijke prentenboek is een
zelfstandig vervolg op 'De vrienden van
Sinterklaas', waarin de traditionele Zwarte
Piet niet meer voorkomt. De pieten zijn
vrienden van Sinterklaas en kiezen als
schmink hun favoriete kleur.
Groep 5 en 6
De Pakjespiraat – Reggie Naus
Billy Donderbus en Michiel Brugman zijn
vrienden en buren. De
Donderbussen zijn
piraten en hebben een
hekel aan Sinterklaas.
Bij piraten worden
stoute kinderen beloond,
maar Sint doet precies
het omgekeerde. Dus
barricaderen ze hun
woning. Opa D. heeft
aan alles een hekel, is
onbehouwen, zuipt en is
agressief. En pakjesavond is voor hem de
ergste avond van het jaar. In de buurt wordt
gedemonstreerd door mensen die voor en
tegen Zwarte Piet zijn. Opa gaat als Sint
verkleed op rooftocht bij de andere buren
van Billy. Hij steelt en slaat de boel aan
diggelen. Michiel en Billy proberen hem te
stoppen. Ook de andere leden van de familie
Donderbus trachten hem te vangen. Maar is
hij wel te stoppen en door wie? Ook wordt
duidelijk hoe het zo is gekomen dat Pieten
zwart zijn geworden en Amerigo wit. Maar
krijgen ze toch een andere kleur?

Groep 7 en 8
De pony van Sinterklaas – Frans van
Duijn
Opvallen is niet voor
iedereen leuk. Emma
Fontein (10) heeft zo
haar redenen om er
een hekel aan te
hebben. Maar alles
wordt anders als er
vlak voor de intocht
van Sinterklaas bij
haar thuis een pony
door het dak heen
stort. Samen met dit
hondsbrutale beest, naar eigen zeggen de
koning der dieren, beleeft ze een avontuur
waardoor ze met veel plezier
wereldberoemd wordt.

En nog steeds is een lidmaatschap van de
bibliotheek gratis voor iedereen tot 18
jaar en bovendien boetevrij!
Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze
Facebookpagina en website
Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

