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Agenda
25 september
2 oktober
4 oktober
7 oktober
8 oktober
9 oktober
11 oktober
15 oktober
19 oktober
21-25 oktober
28 oktober
1 november
6 november

Start Kinderpostzegels +GMR
Opening Kinder Boeken Week
Dierendag
Maandopening (Ouders van harte welkom)
School Preventie Plan gr 7-8
Kinderraad + nieuwsbrief
Sluiting Kinder Boeken Week
Brandweerlessen + ontruimingsoefening + Groepsbezoek bibliotheek gr 3-4
Oud papier (fam. Euving + fam.Hessels)
Herfstvakantie
Start huisbezoeken + studiedag team (lln hele dag vrij)
Luizencontrole
Nationaal Schoolontbijt

Kind Op Maandag
Babbelstad
Genesis 9: 18-29, 10: 1-32 en Genesis 11
De nakomelingen van Noach verspreiden zich over de aarde. In Babel besluiten ze een toren te bouwen, zo
hoog als de hemel. Maar het gaat mis: Mensen verliezen het contact met elkaar, ze begrijpen elkaar niet meer.
Babel wordt een babbelstad waar iedereen praat maar niemand een ander verstaat.
Waar ga je heen?
Genesis 12: 1-20 en 13: 1-18
Abram wordt door God geroepen. Hij gaat weg uit zijn land, weg uit zijn familie, op reis naar een toekomst die
God hem zal wijzen. In het tweede verhaal horen we over Abram en zijn neef Lot. Ze gaan elk op een eigen
plek wonen en Lot mag kiezen. Hij kiest het land dat hem het mooist lijkt.

Welkom juf Anna
Vanaf maandag 23 september mogen we juf Anna in de kleuterklas welkom heten. Juf Anna is eerstejaars
student aan de PABO en zal dit schooljaar zowel in groep 7-8 als in groep 1-2 stage lopen. Heel veel plezier bij
ons op school en succes met je studie.

Jarigen in de maand oktober
4 oktober
7 oktober
13 oktober
17 oktober
21 oktober

Lucas
Anouk
Dylano
Ivo
Roy

uit groep 6
uit groep 8
uit groep 7
uit groep 4
uit groep 3

Kinderpostzegels
Op woensdag 25 september start de Kinderpostzegelactie! Kinderen in groep 7 en 8 komen in actie voor de
8.500 kinderen in Nederland die noodgedwongen in de daklozenopvang wonen, of voor een zelfgekozen lokaal
goed doel. Met elkaar wordt geld ingezameld door het verkopen van Kinderpostzegelproducten.

Oproep kleine fietsen (16 inch)
Vanaf groep 3 gaan de kinderen op de fiets naar de gymzaal. Voor de kinderen die verder weg wonen zijn er
een aantal fietsen aanwezig op school. Dit schooljaar zijn er ongeveer drie kinderen voor wie de aanwezige
fietsen nog te groot zijn. Daarom zijn we op zoek naar kleine fietsen (groep 3/16 inch) Wie heeft er misschien
een fiets over die de school mag gebruiken/hebben?

Fietsenkeuring/ VVN
De fietsenkeuring van De Wegwijzer staat gepland op dinsdag 29 oktober om 11:15 uur.
Evenals vorig jaar is er weer een winactie voor fietsen die een OKE-sticker krijgen.
Dus als bij fietscontroles de fiets in orde is en de kinderen recht hebben op de OKÉ-sticker, krijgen zij ook nog
een extra kaartje mee naar huis met een win-code daarop. Deze moet op een speciale website ingevoerd
worden en dan maken de kinderen kans op een fiets ter waarde van € 1.000.
Deze fiets wordt ter beschikking gesteld door de ANWB, in iedere provincie één. Verder zijn er nog veel meer
prijzen te winnen (kaartjes voor Wildlands, bioscoopbonnen, enz.). De prijsuitreiking vindt plaats in
januari/februari 2020.Vorig jaar viel de hoofdprijs in de gemeente Coevorden.
De organisatie heeft ca. 1200 kaartjes gekregen, dus op is op.

Kinderboekenweek: Reis mee!
Woensdag 2 oktober begint bij ons op school de Kinderboekenweek. Voertuigen is dit jaar het thema met het
motto: op reis.
De Kinderboekenweek wordt elk jaar in oktober gehouden. Tijdens het tien dagen durende evenement zijn er in
het hele land extra activiteiten rond kinderboeken. Zo ook bij ons op school. Tijdens de Kinderboekenweek zal
er in de klas dagelijks worden voorgelezen en zullen de kinderen genieten van allerlei leuke activiteiten rondom
lezen, creatief schrijven, toneelspel, interactief voorlezen en ga zo maar door. Ook thuis kunt u hier aandacht
aan besteden door lekker samen te lezen en te praten over boeken! Ga een keertje extra naar de bibliotheek,
want er zijn veel boeken die gaan over reizen en voertuigen.
Graag willen wij vragen of de kinderen dinsdag 1 oktober een leesboek mee willen nemen van thuis. Dit boek
gaat namelijk een reis maken door de school. Andere kinderen mogen er dan ook uit lezen. Graag het boek
voorzien van naam. Aan het einde van de reis krijgen de kinderen hun eigen boek weer mee naar huis.
Vrijdag 11 oktober sluiten wij op school de Kinderboekenweek af met alle kinderen. De kinderen ronden hun
reis af op een feestelijke manier!
Wij hebben er erg veel zin in en hopen dat de kinderen net zo enthousiast zullen worden.

Boekentips: Reis mee!
Sproet en de Straathaaien is een vrolijk en leerzaam lees- en doeboek voor
kinderen. Leuk om voor te lezen en om opdrachten uit te doen!

Het verkeer lijkt soms een warboel van
fietsen, bussen, trams en voetgangers –
kriskras door elkaar. Toch is alles netjes
geregeld. De bakfietser, de postbode,
de sushibezorger en de brandweerman
weten precies wat de afspraken zijn.
Rechts gaat voor, bij groen mag je door.
Ook de jongen op het longboard, de
blindengeleidehond en de
treinconducteur kennen de regels. In dit
boek vertellen ze over hun avonturen
onderweg.
Fiep in het verkeer is een boek dat
kinderen vanaf vier jaar wegwijs maakt
in het verkeer.

Grappig en herkenbaar voor iedereen
die soms te maken krijgt met heimwee.
Ideaal om mee te nemen op kamp of op
reis. Een boek vol verhalen, weetjes en
tips over heimwee. Dit boek gaat over
heimwee. In verhalen, ervaringen en
gedichten lees je over dit lastige gevoel.
Je komt ook meer te weten over wat
heimwee eigenlijk is. En je leest wat je
ertegen kunt doen. Dit boek gaat niet
over problemen, maar over oplossingen.
Want met heimwee valt best te leven.
En je hoeft het reizen niet op te geven.
Dit boek kun je van voren naar achteren
lezen, maar ook kriskras.

KlasseKids
Vrijdag 13 september hebben we de tweede les KlasseKids van dit
schooljaar gehad in groep 3-4 met het thema ‘complimenten geven’.
Groep 7-8 heeft de eerste herhalingsles gehad. We zijn weer gestart
met een high five. Er wordt oogcontact met ieder kind gemaakt en de
vijf is belangrijk omdat er vijf KlasseKids-afspraken zijn. Groep 3-4:
In groep 3-4 hebben we de afspraken herhaald aan de hand van een
memoryspel. De gebaren zijn hierbij herhaald. Ook hebben we
oefeningen gedaan over succes. De kinderen hebben een memoryspel
gedaan en successen mogen ervaren als ze twee dezelfde kaartjes
hadden gevonden. De twee duimen werden dan in de lucht gestoken.
Ook moesten ze proberen in een kring met handen vast te gaan staan
en weer te gaan zitten, een succes toen het is gelukt! De kinderen
hebben een cadeautje gekregen met complimentenkaarten erin. De
kinderen hebben geleerd om een compliment te beginnen met de
woorden ‘ik vind…’. Ook hebben ze geleerd om hierop te reageren,
zoals ‘dank je wel, ik vind het leuk dat je het zegt’. Wij kennen nu drie
soorten complimenten: hoe iemand is, wat iemand goed kan en wat
iemand heeft. Tot slot hebben de kinderen geluisterd naar het verhaal
over Willem, die zelf dacht dat hij niks kon. Zijn vrienden hebben hem
geholpen om achter zijn talenten te komen. Iedere les sluiten we weer af met de vertrouwensoefening.

Groep 7-8:
In groep 7-8 hebben we door middel van de oefening ‘op één lijn’ aandacht besteed aan rood en groen gedrag.
De kinderen moesten op één lijn gaan staan van groot naar klein, of van jong naar oud. De kinderen bepalen
zelf waar het beginpunt is. We bespreken met elkaar hoe er wordt samengewerkt en wie de leiding neemt.
Vervolgens herhalen we de KlasseKids afspraken en bespreken we wat er al heel fijn gaat in deze groep. De
kinderen kunnen al goede voorbeelden geven: elkaar helpen met het werk, rustig werken. De komende weken
gaat de groep dit verder uitwerken en zullen ze ook doelen stellen om te werken aan groei en succes en zo tot
actiepunten komen. Vervolgens hebben de kinderen nagedacht welke oefening ze van vorig jaar graag wilden
herhalen. Beide groepen hebben vorig jaar dezelfde oefeningen gehad. De groep kwam met twee oefeningen:
de vertrouwenskring en de vriendenkring. We hebben tijdens de KlasseKidsles de vertrouwenskring herhaald.
De groep staat in een kring en er is een leerling die met ogen dicht door de kring loopt. De klas moet er dan
voor zorgen dat die persoon veilig rond kan lopen. De vriendenkring herhalen ze in de klas de komende weken.
Daarna hebben de kinderen buiten het eilandspel gespeeld. In groepjes van vier moesten de kinderen een
groet bedenken. Twee van de vier kinderen moesten op teken doorschuiven naar het volgende eiland. Nadat
iedereen alle eilanden heeft gehad, hebben we in de klas bekeken of de groet nog hetzelfde was gebleven.
Leuke groeten zijn er bedacht en ze zijn goed overgekomen. Tot slot
hebben de kinderen in de klas nog geoefend met het stellen van
cirkelvragen. Dit zijn vragen om meer te weten te komen over een
bepaald onderwerp. De kinderen hebben elkaar in tweetallen
geïnterviewd. Iedere les sluiten we weer af met de
vertrouwensoefening.
Data:
Vrijdag 27 september KlasseKids groep 3-4 (derde les)
Vrijdag 27 september KlasseKids groep 5-6 (tweede herhalingsles)
Vrijdag 18 oktober KlasseKids groep 3-4 (vierde les)
Vrijdag 18 oktober KlasseKids groep 7-8 (tweede herhalingsles)

Nationaal Schoolontbijt
Op woensdag 6 november doen we als school weer mee met het Nationaal Schoolontbijt. U kunt uw kind dan
voor 1 keer zonder ontbijt naar school sturen. De hele school schuift namelijk aan tafel voor een gezond ontbijt.
Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je ‘s ochtends het best
kunt eten.
Met deelname aan het Nationaal Schoolontbijt worden ook geode doelen gesteund. Dit jaar is dat de stichting
Kinderpostzegels. Die stichting zet zich in voor kwetsbare kinderen. Één van de projecten is het aanbieden van
kinderfeestjes voor de héle klas, waarbij scholieren op een speelse manier leren dat iedereen erbij hoort en
niemand buiten de boot valt. Net als bij het Nationaal Schoolontbijt!

Vakantiebijbeldag
Op donderdag 24 oktober wordt de jaarlijkse vakantiebijbeldag georganiseerd. Alle kinderen zijn van harte
welkom van 10:00 tot 13:00 uur in de Tiphof. Er is weer van alles te doen zoals knutselen, kijken naar een
voorstelling en nog veel meer. Hieronder de uitnodiging. Kom allemaal naar deze gezellige dag in de
herfstvakantie!

