Oude schoolkranten
We zijn volop aan het opruimen. Nu zijn we een
partij oude schoolkranten tegengekomen. Wij zijn
geneigd om deze bij het oud papier te doen.
Hoe staat u daar tegenover? Hebt u hier bezwaar
tegen, laat het dan via de mail even weten.
Kinderboekenweek
Van 5 oktober t/m 14 oktober is de
Kinderboekenweek. Het thema is:

Vol vertrouwen naar zelfstandigheid……
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Juf Lidy
Afgelopen maandag is juf Lidy weer bij ons op
school geweest. Ze heeft even koffie
gedronken met het team en de kinderen
gedag gezegd. Dit is goed geweest.
Juf Lidy zal vanaf woensdag weer gaan
werken. De eerste paar keren is er back-up.
Wij zijn blij dat ze weer aan het werk kan. We
hebben haar gemist!
Onze juf Lidy is een …….

We willen opa’s en oma’s van de Dorpsschool dan
ook graag betrekken bij dit thema.
De leerlingen hebben vandaag een uitnodiging
meegekregen voor hun opa en oma om het Opa-enoma café te bezoeken op 14 oktober. We realiseren
ons dat er leerlingen zijn zonder opa of oma, of opa
en oma wonen ver weg. Dan mogen ook diegenen
komen die een soort opa en oma rol vervullen.
Wij hopen op en overvol café.
Wat staat er nog meer op de planning waarvoor wij
uw medewerking vragen.
- We gaan stambomen maken. Hiervoor
vragen wij uw kind foto’s (kopieën) mee te
geven van het kind zelf, de ouders en de
grootouders. (dit geldt alleen voor groep 1
t/m 6)
- Wij gaan bezig met communicatiemiddelen
van vroeger. Aan u de vraag of u nog ‘oude’
communicatiemiddelen thuis heeft liggen. U
moet dan denken aan oude telefoons met
een draaischijf. Misschien een morse
apparaat. Een telegram. Een
handgeschreven brief.

Oud papier
Er stond een oud papier actie gepland op 11
november. Dit is geen handige datum, het is
dan Sint Maarten. De actie is verschoven naar
18 november.
Vrijdag 7 oktober 2016 wordt het oud papier
weer opgehaald. We willen aan de ouders van
onderstaande leerlingen vragen of zij ons
willen helpen.
Casey, Luna en Bowy Smink
Timo Veen
Sem en Bas Visser
Ryan, Nick en Dewi Vlasma
Dani de Boer
Romé Hof
Salma, Mariam en Soufian
Koudad
Amber Steenbergen
Noa Fortuin
Balan Sfouk
Doet u mee, dan wordt u verwacht op de
verzamelplaats: parkeerterrein van F.C.
Wolvega
Tijdstip: 18.30 uur.
Na afloop is er altijd een gezellige nazit op
school met een hapje en een drankje.
Wij danken u bij voorbaat voor de
medewerking.
Nieuws vanuit groep 3

kinderen naar zwemles, maar door een ongelukje
komen ze daar niet terecht.
Buurtsportwerk Weststellingwerf
Buurtsportwerk Weststellingwerf werkt samen met
sportaanbieders om elke maand enkele sporten in
de schijnwerpers te zetten. In oktober kunnen
leerlingen van de basisscholen in Weststellingwerf
kennismaken met volleybal, gymnastiek en
kinderyoga.
Volleybal
Cool Moves Volley is de superleuke en gevarieerde
manier om de volleybaltechniek vanaf de basis aan
te leren. De Griffioen in Wolvega heeft
proeftrainingen op dinsdag, ODS in Noordwolde
heeft proeftrainingen op woensdag.
Gymnastiek
Turnen is een spectaculaire sport. Bij csv Kwiek in
Wolvega kunnen kinderen turnen op recreatief
niveau. De kennismakingslessen voor meisjes zijn op
dinsdag, voor jongens op woensdag.
Kinderyoga
Bij yoga staat plezier voorop en het ervaren dat je
goed bent zoals je bent. Er is een groep voor
kinderen van 3 tot 7 jaar en een voor kinderen van 8
tot 12. Bij Sterrig in Sonnega kan uw kind op
maandag 3 en 10 oktober gratis meedoen met
kinderyoga.
Meer informatie en aanmelden kan via
www.buurtsportweststellingwerf.nl
Op deze site staat meer informatie. Bij vragen kunt u
contact opnemen met Dick Lont van Buurtsportwerk
Weststellingwerf via telefoonnummer 06 5761 4360
of e-mailadres buurtsport@sportfryslan.nl.
Rondje Lindewijk zaterdag 1 oktober

We gaan in groep 3 werken met kern 2. Wat
leren zij in kern 2?

teen - een - neus - buik - oog
De letters: t – n – b – oo – ee worden
aangeleerd.
De letters i – m – r – s – aa – p – e zijn
inmiddels bekende letters geworden. De
nieuwe letters komen erbij met behulp van de
woorden bovengenoemde woorden.
Deze woorden passen bij het thema: mijn lijf.
De kinderen krijgen de woorden aangeboden
via een verhaal dat verteld wordt aan de hand
van een reuzenboek. In dat verhaal moeten 2

Weekend van de Wetenschap: Proef de
kracht van Stoom!
Nieuwe Mad-Science experimenten over de
werking van het Woudagemaal
Tijdens het Weekend van de Wetenschap
organiseert het Woudagemaal in Lemmer
twee spannende workshops vol proefjes en
experimenten voor kinderen tussen de 8 en 12
jaar.
Mad Scientists hebben lang gewerkt aan een
nieuw programma over stoomkracht en
beweging, waarmee jonge wetenschappers in

de dop zelf aan de slag gaan.
In de workshop ontdekken de kinderen van
alles over:
 de polder
 de archimedesschroef
 schoepenrad
 tandwielen
 hefboomeffect
 centrifugaalkracht
 stoomkracht
 druk (luchtdruk, waterdruk)
 heveltechniek
 thermometers
 de wet van Bernoulli
Eerdere Mad Science workshops in de
kerstvakantie bleken een groot succes. Reden
genoeg om een speciaal programma te laten
ontwikkelen waarbij alle proefjes en
experimenten iets te maken hebben met de
werking van het Woudagemaal. De techniek
achter deze stoomreus uit 1920 is namelijk
heel bijzonder! Kinderen kunnen tijdens het
Weekend van de Wetenschap zelf ervaren hoe
het kan dat je met water en warmte een
machine in beweging krijgt en water kan
verpompen.

De workshops vinden plaats op zaterdag
1 en zondag 2 oktober, tussen 14:00 en

16:00 uur. Deelname aan de workshops is
gratis bij aankoop van een entreebewijs voor
het Woudagemaal en bezoekerscentrum.
Per workshop kunnen 24 kinderen meedoen,
inschrijven kan via email:
info@woudagemaal.nl
Hartelijke groet,
Eyke Velema
marketing & communicatie Ir. D.F. Woudagemaal
Agenda september, oktober en november
28-9 Kinderpostzegels groep 7 en 8
1-10 Zaterdag, Rondje Lindewijk
3-10 maandsluiting groep 1/ 2
3-10 Vergadering Oudervereniging
4-10 teamvergadering vanaf 14.15 uur
7-10 luizencontrole
5 t/m 16 -10 Kinderboekenweek
14-10 Opa-en-oma café van 10.30 tot 12.00 uur
10-10 MR-vergadering
12-10 Juf Babs heeft een training gericht op het
jonge kind.

17 -10 tot en met 21 – 10
Herfstvakantie
25-10 Zakelijke ouderavond
26-10 teamvergadering vanaf 14.15 uur
30-10 de wintertijd gaat in
3-11 Lampion maken met de hele school
4-11 Luizencontrole
Van 7 t/m 11 november vinden de kindgesprekken
plaats
10-11 14.15 uur teamvergadering
11-11 17.00 uur groepen 1 t/m 4 lampion lopen bij
Sickingaoord
16-11 Teamtraining Building Learning Power vanaf
14.30 uur
18-11 Oud papier
21 en 22 -11 Oudergesprekken op verzoek
23-11 schoolschaatsen groep 5/6
24 of 25-11
Sinterklaasprookje
28-11 oudergesprekken groep 8 leerlingen
29-11 Vergadering Oudervereniging
30-11 schoolschaatsen groep 5/ 6
2-12 luizencontrole
5-12 Sinterklaas op school
7-12 schoolschaatsen groep 5/ 6
9-12 Oud papier

13-12 14.15 uur teamvergadering
14-12 schoolschaatsen groep 5/6
19-12 Voorlichtingsavond ouders van groep
8 leerlingen
22-12 Kerstdiner vanaf 17.00 uur
23-12 Alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij.

26-12 tot en met 6 januari 2017
Kerstvakantie

Spannend, vuurmaken met juf Babs in groep 1/ 2.

