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De nieuwsbrief van de Dorpsschool verschijnt tweewekelijks. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 15 november a.s.

Nr. 5, november 2018
Welkom op school
De afgelopen week is Ziyad Ifzaren in groep 1 begonnen. Volgende week start Andy ten Berge in
groep 1. We wensen Ziyad en Andy een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school.
Even voorstellen….
Hallo,
Ik ben Karin en vanaf de herfstvakantie ben ik op woensdag en vrijdag in groep 5/6.
De kinderen en ik hebben al even kennis gemaakt en met gym hebben we lekker in
de touwen gezwaaid.
Kort over mij: nadat ik in 2001 de pabo heb afgerond ben ik, naast een paar jaar
voor de klas, voornamelijk in het bedrijfsleven werkzaam geweest. Afgelopen
voorjaar heb ik ontslag genomen om weer te gaan doen wat ik het liefste doe, lesgeven in het
basisonderwijs.
Buiten school, in willekeurige volgorde: dochters (13 en 11), bos, pony, vriend, wandelen, turnen,
bergen, spelletjes.
Mocht u persoonlijk kennis willen maken, of is er iets om te overleggen, dan kunt u mij natuurlijk
altijd voor of na schooltijd even aanschieten.
Hartelijke groet,
Karin van den End.
Oud papier
Eerder hebben wij u gevraagd door te geven wanneer u komt helpen met het oud papier. We missen
echter inzicht in de momenten waarop u beschikbaar bent. We hebben een enthousiast en
gemotiveerd vast groepje, maar we hebben iedere keer nog de hulp van een paar vrouwen en
mannen nodig. Via onderstaande link kunt u bij één, of liever meerdere datums, aangeven wanneer u
komt helpen. Het is gemakkelijk werk, in ongeveer twee uren klaar en we verdienen er maandelijks
een flink bedrag mee. Zo houden we samen als ouders de kosten voor bijvoorbeeld de schoolreis
beperkt.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vFnHgnhF7kexMQlokAcaAjeMYa8iHEpFtWj0
NsFTQZFUN1FJMkQ0NFJOWE9WQjVKNVY3WDQ5QklVVS4u

Schoonmaak/doe-avond
De afgelopen week hebben we met een groep ouders ontzettend hard gewerkt om onze school op te
ruimen en schoon te maken. Een aantal ouders hebben de zolder flink opgeruimd en het team heeft
de lokalen, bergingen en het lokaal op de verdieping flink opgeruimd. We hebben een flinke
aanhanger en grote container kunnen vullen. Dinsdagavond heeft een groep ouder de lokalen
grondig schoongemaakt.
Het lokaal op onze verdieping richten wij in voor handvaardigheid, techniek en koken. Alle groepen
kunnen hier gebruik van maken. Op het leerplein hebben we nieuwe poefjes waarop de kinderen
graag zelfstandig of met de leerkrachten lezen.
Iedereen ontzettend bedankt voor het helpen! We zijn er trots op, dat ouders samen met ons, de
school netjes en schoon houden.
Tostidagen
Het is weer tijd voor tosti’s! In de bijlage een rooster wanneer wij tosti’s bakken. Voor leerlingen die
Halal of alleen kaas eten, gebruiken wij een apart apparaat.
Spreekuur schoolmaatschappelijk Werk dinsdag 6 september 8.30u
In de vorige nieuwsbrief heeft onze schoolmaatschappelijk werkster Esther Hoekstra zich aan u
voorgesteld. Esther heeft in onze school tweewekelijks een spreekuur. Om 8.15u loopt zij ook op het
plein, zodat zij en de kinderen elkaar leren kennen. Doel van het spreekuur is dat ouders hun vragen
kunnen stellen over de ontwikkeling en het welbevinden van hun kinderen thuis, op school en
daarbuiten. Esther is de komende periode op de volgende dagen om 8.15u aanwezig:





Dinsdagochtend 6 november
Dinsdagochtend 20 november
Dinsdagochtend 4 december
Dinsdagochtend 18 december

Luizenzakken
Mocht u thuis nog luizenzakken van school hebben, dan willen we deze graag weer terug op school.
U kunt deze aan uw kind meegeven.
Lampionnen maken
De kinderen zijn deze week gestart met het maken van hun lampionnen. Iedere leerkracht heeft een
lampion gemaakt. De kinderen mochten kiezen welke lampion ze gaan maken. We doen deze
activiteit daarom groepsdoorbrekend. Zo kan het dat in één groep kinderen verschillende
lampionnen maken.
Groepsoptreden 5/6
Dinsdag 6 november heeft groep 5 en 6 hun groepsoptreden. De groep is druk aan het repeteren. Ze
zullen 's middags optreden voor de alle leerlingen. 's Avonds treden zij op voor de ouders en opa's en
oma's. Zij hebben hier een uitnodiging voor ontvangen. Daarnaast in de bijlage de uitnodiging.
Nationaal schoolontbijt vrijdag 9 november
Volgende week vrijdagochtend is om 8.30 uur het nationaal schoolontbijt. Uw kind hoeft deze
ochtend daarom niet thuis te ontbijten. Een goed en gezond ontbijt is een goede start van de dag,
zodat je goed kunt leren en werken. Bij het ontbijt willen we graag de hulp van de klassenouders, of
iemand die de klassenouder kan vervangen. We vragen de klassenouders dit af te stemmen met de
groepsleerkracht. Voor meer informatie: https://www.schoolontbijt.nl/ouders

Talentencircuit
Volgende week starten we in de school met ons talentencircuit. De kinderen komen middels het
circuit in aanraking met allerlei talenten. Hierbij ontdekken ze hun eigen talenten, maar kunnen ze
ook laten zien waar hun eigen talenten en kwaliteiten liggen. Recht doen aan de diverse talenten van
kinderen vinden wij als team erg belangrijk. We kijken er dan ook erg naar het talentencircuit uit.
Week van Respect
Volgende week is het landelijk 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.
Sinterklaassprookje
Donderdagmiddag 15 november gaan we met de groepen 3 t/m 8 naar het Sinterklaassprookje in ter
Idzard. Het is helaas de allerlaatste keer van een lange traditie van Sinterklaassprookjes. Het sprookje
is 14.30u afgelopen. De kinderen zijn daardoor later uit en waarschijnlijk rond 15.00u terug op
school.
De groepen 6 t/m 8 gaan op de fiets. Welke ouders willen met deze groep meefietsen? De groepen 3
t/m 5 gaan in de auto. Welke ouders willen rijden?
Oproep van de Sinterklaascommissie
Hierbij nodigen wij de ouders uit die zich hebben opgegeven voor de
Sinterklaascommissie
Het gaat om de volgende ouders:
Danielle van Belzen, Ina Zuurveld, Marian Vink, Tina ter Schure, Agnes Greveling,
Amela Sajtovic.
Hebt U zich niet opgegeven , maar lijkt het U toch leuk om mee te helpen met het Sinterklaasfeest
bent U natuurlijk ook welkom. Wij willen maandag 5 november om 14.30 uur even bij elkaar komen
om alvast wat aktiviteiten te regelen.
Oudergesprekken op verzoek
Op 19 en 20 november zijn de oudergesprekken op verzoek. Op dit moment kunt u met de leerkracht
van uw kind in gesprek over de voortgang en het welbevinden. Ook kunt u dit moment benutten om
de leerkracht meer over uw kind te vertellen, zoals wat uw kind buiten school interesseert, wat uw
kind bezighoudt of waar u zich zorgen over maakt. Als school denken wij graag met u mee, over de
totale ontwikkeling van uw kind. Het oudergesprek is op uw initiatief. Maak daarom gerust een
afspraak met de leerkracht van uw kind.

Nieuws uit de onderbouw
Deze week zijn we met de kleuters begonnen met het project
HERFST 🍂 🍂 🍂
Om dit project smaakvol in te luiden hebben we afgelopen
maandag samen met de peutergroep een smaakles gehouden
waarbij de kinderen appel hebben geproefd in combinatie met:
jam, hagelslag, pindakaas en suiker met kaneel.
Op dinsdag hadden we het 🍎 appelcircuit 🍎 waarbij de kinderen binnen vier onderdelen de
volgende activiteiten mochten doen:
1.
Appels snijden
2.
Proefles: appel en appelmoes proeven
3.
Appelpuzzel maken
4.
Proefles: cracker met appelstroop eten, appelsap
drinken
We maken ons nu op voor Sint-Maarten. Vandaag worden
de lampions gemaakt en volgende week vrijdag zingen wij
met de groepen 1-4 voor Sint-Maarten in Sickingaoord. 🏮
Groeten Babs

Voor uw agenda
 08-11
 09-11
 09-11
 15-11
 19-11
 20-11

Oud papier
Schoolontbijt
Sint Maartenloop Sickingaoord
Sinterklaassprookje circa 15 u school uit!
Oudergesprek op verzoek
Oudergesprek op verzoek

De komende weken zijn jarig:
 02-11 Andy gr.1

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.

