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Alle opa’s en oma’s kregen een ‘advocaatje’ met slagroom
aangeboden.

Nummer 4 14 oktober 2016
Het opa-en-oma café.
Het thema van de Kinderboekenweek was:
Voor altijd jong en daarbij stonden opa’s en
oma’s centraal.
Opa’s en oma’s zijn belangrijk voor kinderen
en omgekeerd. De leerlingen van de
Dorpsschool wilden hen graag in het zonnetje
zetten en verwennen. En daarom hadden ze
ter afsluiting van de Kinderboekenweek hun
opa’s en oma’s uitgenodigd in het Opa-enoma-café. En ze kwamen in groten getale, het
café zat dan ook bomvol.
De leerlingen hebben hun opa en oma een
leuk programma voorgeschoteld. Van
gezamenlijk zingen, een modeshow tot aan
zelfgemaakte hapjes en drankjes presenteren.
Na het officiële gedeelte konden opa en oma
met hun kleinkind(eren) door de school
struinen. Werkstukken bekijken en
stambomen bestuderen.
We vonden het een voorrecht om onze
deuren voor al die lieve, gekke, mooie en
hartelijke opa’s en oma’s open te stellen.

Op onze website treft u meer foto’s aan.
Op Facebook staat het filmpje van onze
samenzang.

Vervanging voor juf Babs
In de laatste week voor de zomervakantie werd
bekend dat Babs bij ons kwam werken.
Tijdens de gesprekken tussen juf Babs en mij kwam
naar voren dat zij al een vakantie had geboekt in
december, nl. van 15-12 t/m 23 -12.
Voor deze periode heeft juf Babs in juli al vrij
gevraagd en ik ben hiermee akkoord gegaan.
Voor deze periode zal Marijke Jonkers haar
vervangen.

Denkt u nog even aan het
inleveren van de hulpouderlijst?

Huiswerk digitaal
Na de herfstvakantie start groep 5 en 6 met
het maken van huiswerk. In groep 5 en 6 is er
gekozen om de spellingsafspraken extra te
oefenen. Dit gebeurt via een
internetprogramma genaamd ‘bloon’.
De leerlingen krijgen na de herfstvakantie
ieder een eigen inlognaam en wachtwoord
mee naar huis. Hiermee kunnen zij thuis op
het internet inloggen in het spellingsprogramma.
De oefeningen bestaan uit het na typen van
de woorden die op dat moment ook in de klas
geoefend worden.
Het is de bedoeling dat de leerlingen de
oefeningen 3 x per week maken. Via het
lerarenscherm kan juf Ingrid bijhouden hoe
het kind zijn oefeningen heeft gemaakt. Ook
kan zij een persoonlijke boodschap achter
laten. Ons doel is hogere score bij de dictees
te realiseren en het vergroten van de
woordenschat.

Onze sfeer op school is goed, er wordt niet
gediscrimineerd. De wereld zou hier een voorbeeld
aan kunnen nemen. Tevens is de populatie op school
een afspiegeling van de samenleving.
De inspectie van onderwijs vindt onze sfeer en
veiligheid op school een voorbeeld voor andere
scholen. Hier zijn wij trots op.
Want sfeer en veiligheid is de basis om goed te
kunnen onderwijzen en om goed te kunnen leren.
Natuurlijk is er wel onenigheid tussen de leerlingen.
Dat hoort ook zo, van ruzies en met name het
oplossen van ruzies is een leerproces. Voor dit
leerproces zetten wij de BLP-training in. We laten
kinderen reflecteren op het eigen gedrag. De
hoofdvragen zijn meestal: en wat heb jezelf gedaan?
Had je je anders kunnen gedragen? Wat heb je
geprobeerd om het goed te maken?
Bij Multicultureel hoort Halal-voeding.
Halal betekent: toegestaan. Het tegenovergestelde is
Haram. Dit betekent: onrein, verboden.
Zo zijn de meeste voedingsproducten halal, met
uitzonderling van een aantal die duidelijk zijn
genoemd in de Islam, zoals wijn en varkensvlees of
bepaalde producten die ingrediënten bevatten die
niet halal zijn.
Het komt wel eens
voor dat onze kinderen
met een moslim
achtergrond geen
traktatie aan kunnen
nemen van een jarige,
omdat het niet halal is.
Maar op school hebben
wij altijd wat achter de
hand, zodat het
trakteren voor
iedereen een feestje is.
Lezen in groep 3
Het schooljaar is nog maar 7 weken oud. En groep 3
kan het onderstaande al lezen. We zijn trots op deze
kanjers.

Sfeer
Wij zijn een Multi culturele school. Wij hebben
op school ook leerlingen met een nietNederlandse achtergrond. Dit maakt onze
school zo bijzonder mooi.
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Lezen is misschien wel de
belangrijkste vaardigheid in het
leven die wordt aangeleerd. Wij
vragen van ouders dat zij
dagelijks hun kinderen
voorlezen en lezen met de kinderen wanneer deze
in het leerproces zitten van het lezen. Dan komen
we tot de beste resultaten.

Leuk feitje
Vorig jaar heeft juf Ingrid alle leerlingen in
groep 4 opgemeten.
Deze week is tijdens
een rekenles weer
de lengte aan de
orde gekomen.
Opnieuw zijn alle
leerlingen, nu in
groep 5, weer
gemeten en wat
blijkt:
Gemiddeld zijn de
leerlingen 9
centimeter
gegroeid. En dat in
een jaar tijd!

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
15-12 t/m 23-12 juf Babs afwezig, zij wordt
vervangen door juf Marijke
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

Agenda oktober, november en december
5 t/m 16 -10

Kinderboekenweek

17 -10 tot en met 21 – 10
Herfstvakantie
26-10 teamvergadering vanaf 14.15 uur
27-10 Schoolarts op school. Groep 2 en
groep 7. Ouders krijgen thuis bericht.
30-10 de wintertijd gaat in
31-10 Schoolarts op school. Groep 2 en
groep 7. Ouders krijgen thuis bericht.
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

Prettige vakantie!

