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De nieuwsbrief van de Dorpsschool verschijnt tweewekelijks. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 11 oktober a.s.

Nr. 3, september 2018
Informatie vanuit de groepen
Voor de ouders die niet aanwezig konden zijn op onze koffieochtenden, heeft ieder groep een
informatiebrief. Bijgaand ontvangt u alvast de informatiebrief van groep 1/2.
Kinderboekenweek: thema vriendschap
Woensdag 3 oktober a.s. starten we met de kinderboekenweek. Kinderboeken over vriendschap
staan centraal in de Kinderboekenweek 2018. Deze is van woensdag 3 oktober tot en met zondag 14
oktober 2018. Het motto bij het thema Vriendschap is Kom erbij!
Uitnodiging
We gaan vanuit het thema allerlei leuke activiteiten doen. We zullen het thema a.s. dinsdag feestelijk
openen met de hele school op ons leerplein. Op dinsdag 9 oktober gaan we een spelletjesmiddag
doen. Vanaf 13.00u zijn ouders, opa’s, oma’s, buurtbewoners etc. welkom om een leuk spel te spelen
met onze leerlingen. Het belooft een leuke middag te worden, dus wij zeggen: “Kom erbij!”
Groepsoptreden groep 3/4
De kinderen van groep 3/4 sluiten de kinderboekenweek donderdagavond 11 oktober af met een
spectaculair groepsoptreden over vriendschap. De ouders van leerlingen in groep 3/4 ontvangen
hiervan een uitnodiging van juf Wilma.
Dag van de leerkracht: vrijdag 5 oktober
De Dag van de Leerkracht is een landelijk initiatief om alle leerkrachten een dag in het zonnetje te
zetten! Op 5 oktober bedanken wij alle juffen en meesters voor hun inzet. Voel u vrij om de
leerkracht(en) van uw kinderen deze dag in het zonnetje te zetten.
Schoonmaken en opruimen
De afgelopen weken hebben een aantal ouders ons geholpen met opruimen en schoonmaken. De
lokalen van de groepen 1/2 en 3/4 zijn grondig schoongemaakt. Ook hebben we wat oud meubilair
uit de school gehaald en het een en ander anders ingericht. We zijn nog op zoek naar een ouder met
een auto met trekhaak en/of kar, die een dagdeel met ons wat spullen naar het stort wil brengen.
We hebben in de gang bij de onderbouw een mooie leerwerkplek ingericht. De kinderen kunnen hier
zelfstandig werken en spelend leren. Voor het leerplein krijgen we binnenkort mooie gekleurde
poefjes. Hierop kunnen de kinderen bijvoorbeeld lezen of kringactiviteiten doen.
Wet AVG: toestemming gebruik beeldmateriaal
Van een aantal ouders hebben wij nog niet het toestemmingsformulier terug gekregen. Wanneer wij
geen toestemming hebben, kunnen wij uw kind niet fotograferen bij de activiteiten met de groep.
Dat vinden wij jammer. Daarom vragen wij u het formulier alsnog zo snel mogelijk in te leveren.

Oproep!
Door een verhuizing zal Sietske Veenstra na de herfstvakantie stoppen als voorzitter van de
oudercommissie. Hierdoor ontstaat er een vacature in de ouderraad. We zijn daarom op zoek naar
een nieuw lid voor de oudercommissie. De oudercommissie organiseert en ondersteunt de
activiteiten van school. Het heeft onze voorkeur als u de taak van voorzitter van Sietske kunt
overnemen. U kunt zich aanmelden bij de OC of bij Johannes.
Informatieavond groep 8
Op dinsdag 2 oktober is er een om 19.30 uur een informatieavond voor de ouders van leerlingen in
groep 8. Tijdens deze avond krijgen de ouders van deze leerlingen alle informatie m.b.t. de eindtoets,
advies en schoolkeuze, maar bijvoorbeeld ook over het schoolkamp en de eindmusical. Lidy en
Johannes zullen deze avond leiden. We rekenen er op dat alle ouders van groep 8 aanwezig zijn.
Mocht u verhinderd zijn, dan ontvangen wij graag uw afmelding.
Kinderpostzegelactie
De kinderen van groep 7 doen dit jaar mee met de kinderpostzegels. Gisteren is de actie van start
gegaan. De opbrengst van de Kinderpostzegelactie gaat naar diverse goede doelen die aansluiten bij
het thema ‘Een goed thuis voor ieder kind’. We wensen de kinderen veel succes met de verkoop.
Week van Respect
Van 6 t/m 12 november is Week van Respect. We vinden het belangrijk dat onze
leerlingen opgroeien en leren in een veilige en prettige omgeving. Het doel van
de Week van Respect is een bijdrage leveren aan sociale veiligheid, in de klas, op
school en in de buurt. We vinden het belangrijk dat kinderen leren dat we
allemaal anders zijn en dat we verschillen accepteren en respecteren. Daarbij
staat het persoonlijke verhaal centraal. Door ervaringen te delen leer je de ander kennen en komt
verbinding tot stand, een voorwaarde voor wederzijds begrip en respect. Tijdens de week krijgen alle
leerlingen en leerkrachten een polsbandje met het woord respect. Daarmee dragen we uit dat we
respect hebben voor elkaar.
Talentontwikkeling
Wij gaan na de herfstvakantie starten met een wekelijks circuit voor talentontwikkeling. Wij maken
hierbij graag gebruik van talenten van onze ouders. Heeft u specifieke talenten en vindt u het leuk
om dit over te brengen op een klein groepje kinderen? Dan horen wij dit graag!
Onze school is een plek waar iedereen leert. Wij willen ons richten op de ontwikkeling van
(onontdekte) talenten van al onze leerlingen. Daarbij willen we de volgende uitgangspunten
hanteren:
 Talent ontdekken is cruciaal;
 Talent is individueel, dynamisch (dus in ontwikkeling), meervoudig (net als intelligentie), niet
beperkt tot (hoog-)begaafden;
 Talent gaat niet in de eerste plaats om excelleren, maar om interesse en motivatie;
 Talentontwikkeling verloopt via fasen (kennismaken, ontwikkelen, bekwamen en
topprestaties);
 Niet elk talent komt zomaar bovendrijven, je moet de kans krijgen dingen uit te proberen;
 De rol van de leerkracht bij talentontwikkeling: signaleren, inrichten, ondersteunen en
coachen.
 Talent ontwikkeling vergt professionele aandacht en structurele begeleiding;
 Talentontwikkeling is niet alleen maar leuk, maar ook een ontdekking van het eigen
potentieel en zelfbevestiging.

Parkeren rondom school
De buurt heeft af en toe last van auto’s die hun opritten of doorgangen blokkeren. Dat is natuurlijk
erg vervelend en zorgt voor ergernis. Dat willen we niet. Wij vragen u dan ook uw auto te parkeren in
de parkeervakken.

Voor uw agenda:
 26-09
 01-10
 02-10 19.30u
 03-10
 04-10
 05-10
 09-10
 11-10
 12-10
 17-10

Kinderpostzegels groep 7 en 8
Leerlingenraad
Informatieavond groep 8
Start Kinderboekenweek
Dierendag
Dag van de leraar!
Spelletjesmiddag met ouders, buren etc.
Groepsoptreden groep ¾
Afsluiting kinderboekenweek
Kinderen kiezen lampion

De komende weken zijn jarig:
 28-09 Tygo gr.6
 28-09 Kaouter Koudad gr.1
 03-10 Ciaren Berken gr.8
 09-10 Mylan Berger gr.2
 09-10 Jurjen Maat gr.4
 13-10 Keano Spruijt gr.4
 17-10 Dewi Vlasma gr.6
 20-10 Jana Mardini gr.5

Gezond eten is belangrijk
voor een goede
ontwikkeling. We vinden het
belangrijk dat er op school
gezond eten en drinken is
tijdens de pauzes, de lunch,
uitjes en bij het trakteren.
Graag uw aandacht hiervoor
bij de keuze van traktatie.
www.gezondtrakteren.nl
N.B.: informeer bij de
leerkrachten voor mogelijke
allergieën/diëten in de
groep.

