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AGENDA
Alle activiteiten zijn nog onder voorbehoud i.v.m. dan geldende coronamaatregelen
Datum:
6 t/m 17 okt
6 okt
7 okt
8 okt
14 okt
15 oktober
18 t/m 22 okt
27 en 28 okt

Kinderboekenweek
Fietscontrole groep 1 t/m 8
Kunstontmoeting groep 3/4
Feestelijke activiteit Kinderboekenweek
Oud papier
Margemiddag: kinderen zijn om 12 uur vrij.
Herfstvakantie
Schoolfotograaf voor alle groepen

ONDERWIJS
Corona
Gelukkig ligt de tijd van strenge Corona maatregelen weer achter ons. In principe zou iedereen de school weer in mogen.
We hebben echter in school weinig loopruimte; er zijn smalle gangen en alle ruimtes zijn in gebruik als groepsruimte. Ook
hebben we gemerkt dat het nu voor de kinderen al bijna vanzelfsprekend is dat ze zelfstandig naar binnen lopen. Daarom
willen we graag op de volgende manier verder werken:
- Ouders van de kinderopvang mogen hun kind naar binnen brengen en ophalen (via de hoofdingang). Aanbellen
is niet meer nodig. Vindt u dit zelf prettiger, dan mag het natuurlijk wel.
- Ouders van de peuteropvang mogen hun kind naar binnen brengen (via de hoofdingang). Als de peuteropvang
afgelopen is (om 11.30 uur en/of 13.50 uur), worden de kinderen door de pedagogisch medewerker naar buiten
gebracht.
- Ouders van de groepen 1 en 2 brengen hun kind via de zijingang naar school. Meelopen op het plein is geen
enkel probleem. Mocht het nodig zijn om mee te lopen naar binnen, dan is dat in overleg met de leerkracht
natuurlijk mogelijk. De kinderen worden om 14.00 uur door de leerkracht naar buiten gebracht.
- De kinderen van groep 3 t/m 8 spelen op het plein en gaan met de leerkrachten naar binnen en buiten. Zij kunnen
zelfstandig het plein verlaten. Ook bij de kinderen van groep 3 t/m 8 kan het een keer nodig zijn om mee te lopen
naar binnen. Dit graag even in overleg met de leerkracht.
- In verband met de ruimte is het nog niet mogelijk om grote groepen ouders te ontvangen. We houden daarom
geen algemene informatieavonden. Alle informatie m.b.t. de groepen heeft u via het info-blad van de groep
ontvangen, voorafgaand aan de startgesprekken.
- Het is wel weer mogelijk om met kleine groepjes ouders in school te zijn. De bibliotheek ouders zijn inmiddels
weer gestart, de overleggen van Medezeggenschapsraad en Ouderraad zijn weer gewoon op school en ook de
luizencontrole gaat na de herfstvakantie weer beginnen.

Privacy-voorkeuren Parro
We maken regelmatig foto’s van de kinderen in de groepen. Deze delen we in de Parro-app om u op de hoogte te
houden van alle activiteiten die worden gedaan. Soms gebruiken we de foto’s ook voor bijvoorbeeld social media of in de
schoolgids. Hiervoor is het wel belangrijk dat we toestemming hebben van ouders. U kunt hiervoor verschillende privacyvoorkeuren aangeven in de Parro-app. Wilt u even kijken of de privacy-voorkeuren voor uw kind(eren) nog kloppen en
eventueel wijzigen? U kunt dit vinden op het tabblad van de groep van uw kind(eren), onder het kopje: Acties  Privacyvoorkeuren. De mogelijkheid om te wijzigen loopt t/m 15 oktober.
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Herhaalde oproep werkgroepen
We willen graag weer starten met de verschillende werkgroepen. Daarvoor kunnen we nog wat ouderhulp gebruiken.
Heeft u belangstelling voor één van de werkgroepen, of wilt u eerst meer informatie dan kunt u dit doorgeven aan Nicole
Jongman. Zij brengt u dan in contact met de juiste aanspreekpunten.
Werkgroep luizencontrole: Na iedere vakantie komt de luizenwerkgroep op school de haren van de kinderen controleren
op hoofdluis. Dit was altijd op woensdag, maar in overleg zijn andere dagen ook mogelijk.
Werkgroep bibliotheek: Iedere maandag zijn er 1 of 2 ouders in de bibliotheek die helpen bij het inleveren en uitlenen van
de boeken. Soms worden de kinderen geholpen bij het kiezen van een nieuw boek, of worden nieuwe boeken extra onder
de aandacht gebracht.
Werkgroep pleindienst: De pleindienst-ouders staan tussen de middag op het plein om de kinderen te begeleiden bij het
spelen. De kinderen mogelijk gelukkig weer samen buiten spelen, dus de pauzes
zijn weer op de reguliere tijden. Voor groep 5 t/m 8 is de pauze van 11.45 uur tot 12.15 uur. Groep 1 t/m 4 heeft pauze
van 12.15 uur tot 12.45 uur. Vindt u een uur te lang, dan is het ook mogelijk om een half uur pleindienst te doen,
bijvoorbeeld alleen op de tijd waarop uw zoon of dochter ook buiten speelt.
Fietscontrole
Vandaag is de fietscontrole geweest. We hadden een prachtige score; 75% van de gekeurde fietsen is goedgekeurd. Fijn
om te merken dat een groot deel van de kinderen veilig over straat gaat! Voor de jongste kinderen was het best
spannend, maar gelukkig waren daar ook veel fietsen in orde als dagfiets.
Op maandag 25 oktober is de herkeuring van de fietsen die nog niet goed gekeurd waren. Onze verkeersouder Marion
keurt de afgekeurde fietsen nog een keer. Op het overzicht dat de kinderen mee hebben gekregen kunt u zien wat er
eventueel nog gerepareerd kan worden. Het zou mooi zijn als de laatste fietsen dan ook goedgekeurd worden!

Schoolfotograaf
Op woensdag 27 en donderdag 28 oktober komt de
schoolfotograaf op bezoek. We starten op woensdag met groep
1 t/m 8. We maken eerst de broer- en zus foto’s, daarna van de
groepen en individueel.
Op donderdag beginnen we met de opvang. Kinderen die wel
bij de opvang zijn, maar normaal niet op de donderdag komen,
mogen wel komen voor de foto (ouders blijven dan even buiten
wachten). Dan maken we eerst de groepsfoto. Na de
groepsfoto, zijn de broer en zus-foto’s van gezinnen die
kinderen op de opvang en het onderwijs hebben. Zodra de
‘extra’ kinderen geweest zijn, gaan zij weer met hun ouders
naar huis en volgen de kinderen die op die dag bij de opvang
zijn. Zitten uw kinderen bij opvang en onderwijs , dan is het
handig om op beide dagen dezelfde kleding aan te doen.
Kinderen die nog niet naar het IKC komen, kunnen ook deze
keer niet op de foto. Het gaat alleen om broertjes en zusjes die al op de Bosvlinder zijn. Op de foto ziet u het thema dat
de fotograaf deze keer gaat gebruiken. De foto’s worden vast weer prachtig!

Bijlagen:
 Info Halloweenparty || dorpshuis Hooghalen
 Info 11 november || dorpshuis Hooghalen
 Info lasergamen || vakleerkrachten gym
 Info Geo Caching || buurtacademie
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OUD PAPIER
Datum
14 okt
2 dec

Ouder(s), verzorger(s) van:
Marjana Pero, Janelle Waninge, Jesse Prins,
Lucas Ovinge, Marijn Lageman, Lynte Vijfschagt
Juninho Basilia, Leana Dekker, Amos Holwerda, Thijs
Noordenbos, Noëlle Sok, Jochem van Vulpen

Mocht u op deze dag verhinderd zijn dan dient u zelf tijdig voor vervanging te zorgen. U kunt u in eerste instantie
onderling proberen te ruilen en wanneer dat echt niet lukt iemand van de reservelijst bellen voor vervanging. Voor het ophalen van oud
papier verzamelen we om 17:55 uur bij school. Het duurt tot ongeveer 21:30 uur.

Nieuws van de kinderopvang, peuteropvang en naschoolse opvang
Het wordt herfst! Waar we vorige week nog kinderen in korte broeken binnen kregen zien we nu zo langzaamaan de
winterjassen en zelfs oorwarmers verschijnen ‘s ochtends.
De herfst doet dus zijn intrede en daarom is de oudercommissies bij ons langs geweest om ons lokaal in herfst sferen te
brengen. Wat is het fijn dat ze met ons meedenken en sommige taken zoals een raamschildering en het versieren van
het lokaal van ons over nemen. Zo hebben wij meer ‘kwaliteit’ tijd voor de kinderen. Heel erg bedankt dames van de
oudercommissies!!!
Ook werden we verblijd door de oma van Lyann, Benthe, Marèn en Jakko met een prachtig gehaakte cirkel. Wat staat hij
mooi in het raam en de kleuren passen prima bij de herfst. Ook maakte ze al eens een verjaardagstaart van Puk.
Ontzettend bedankt oma Gea! We zijn er heel erg blij mee. We hebben met een aantal kinderen oma Gea een mooi
boeket zelfgemaakte handjes gebracht en haar een paar potten met mooie planten gegeven. Ze was erg verrast!
In de kring doen we spelletjes met Puk. Zo zat Puk laatst op een doos. De kinderen stonden op de stoel. Puk zat onder
de doos. De kinderen onder hun stoel. Puk zat naast zijn doos. De kinderen stonden naast hun stoel. Spelenderwijs leren
we de voorzetsels.
En vorige week was er een echte brandoefening. Alle groepen werden door juf Nicole gewaarschuwd. En we moesten zo
snel mogelijk naar buiten. Als een geoliede machine gingen we. Haal heel snel je schoenen. En kom dan achter mama
gans staan. Gelukkig hadden we mama gans al regelmatig geoefend en waren we snel buiten. Gek hoor om met alle
andere kinderen van school op de parkeerplaats te staan. Toen juf Nicole
iedereen had geteld mochten we weer naar binnen. We waren wel blij dat
het echte geloei van het brandalarm er niet bij was. Voor alle juffen en
kinderen was het weer een hele ervaring.
Op de naschoolse opvang zijn de kinderen bezig met het thema fantasie.
Een thema waar we wat mee kunnen! Er zijn al armbanden in allerlei
kleuren gemaakt en juf Mirjam knutselde met de kinderen heuse fantasie
krokodillen. Waar het weer het toelaat proberen we ook nog vaak naar
buiten te gaan. Ook leggen we iedere middag verschillende materialen klaar
om mee te spelen en hebben we bij de meeste kinderen een soort van
‘enquête’ afgenomen. Gelukkig vinden de meeste kinderen het momenteel
erg leuk op de BSO.
Alvast een heel fijne herfstvakantie!
Groet van ons allemaal,
Natalie, Inge, Mirjam en Linda.
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NIEUWS UIT DE GROEPEN
Nieuws uit groep 1
Na mijn verlof ben ik gestart in groep 1. De kinderen zijn samen met groep 2 al helemaal gewend aan het wisselen van
lokalen. Ik kon direct mee in dit ritme, het gaat al reuze goed!
We werken over de Kinderboekenweek en het thema gaat over wat je worden wil. In de kappershoek leren we alles over
het haar en verschillende kleuren kapsels. In de hoek ‘boven’ kun je verkleden als politieagent, boer en dokter. We leren
over veel verschillende beroepen, we lezen veel boeken en dat vinden we erg interessant. Juf Annelies

Nieuws uit groep 5/6
Op dit moment doen we mee aan het project Leesvreters van de bibliotheek. Er staan 10 boeken centraal die de kinderen
kunnen lezen per toerbeurt. Leesvreters zijn een grote familie van beestjes met grote en brede bekkies, die boeken in
één hap kunnen opeten! De bedoeling van het project is dat leerlingen uit groep 5 en 6 boeken lezen, hun mening geven
over de boeken en reageren op elkaars mening. Ze kunnen met de mening van de week punten verdienen. Elke week
staan er quizvragen op de site, die ze samen kunnen oplossen. Sommige vragen gaan over de inhoud van de gelezen
boeken en op andere vragen kunnen ze online antwoorden vinden. Het doel van het project is:
• leesbevordering en leesplezier
• toepassen van ict-vaardigheden
• communicatieve vaardigheden; het leren formuleren van je mening en reacties uitlokken

Groep 5 en 6 heeft verschillende uitjes gemaakt de laatste periode. Hieronder
twee verslagjes:
Mijn nieuwsbrief gaat over de beelden tuin in Eelde. We zijn met
onze klas naar beeldentuin Eelde geweest. Het was super leuk,
je kon heel veel mooie beelden bekijken. Je mocht voelen waar
ze van gemaakt zijn. De beelden waren gemaakt van ijzer, steen
of brons, ja zoveel . Binnen was een lange hond die op een boot
stond. Hij was echt heel lang. Die boot stond op land en die was
op een schilderij gemaakt. En we mochten door de tuin lopen
dat was ook mooi, met alle appels. En o ja !! Er was een beeld
die stond op het water in het midden. Ik denk dat je dit al ziet
maar de daken waren gemaakt mos en gras. En ja meer heb ik
niet te zeggen. Dit was mijn verhaal van beelden tuin Eelde
doei!!!! Ryan.

We zijn met de hele klas naar Harwig in Emmen geweest. We hebben in een Tesla
gekeken. We mochten op wanden op knopjes drukken en dan gingen er dingen
bewegen. Er was nog een hele schattige robot zeehond. Die geluid maakte en kon
bewegen. Deze is gemaakt voor demente en alleen zijnde mensen. Ilse.
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Nieuws uit groep 7/8
Voortgezet onderwijs
De eerste kennismakingsdagen op het VO zijn bekend.
Zie hiervoor de berichten in PARRO
Techniek Experience
Vrijdag 17 september zijn we met de bus naar VOLTA Beilen geweest.
We gaan dit jaar nog vaker, ons eerste onderdeel van Sience.
We hebben allerlei proefjes gedaan en waren echter onderzoekers.
Toetsen
Taal – blok 2 Helden – 29 oktober
Engels – Song 2 – 3 november
Topografie – Deeltoets A – 8 november
ONZE LEERLINGEN zijn (DIGITAAL) OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE!
Vanaf woensdag 29 september a.s. gaan ruim 140.000 basisschoolkinderen in Nederland op pad voor de 73e editie van
de Kinderpostzegelactie. De leerlingen uit onze hoogste groepen doen dit jaar ook (weer) mee. Ze zamelen daarmee
geld in om kinderen kansen te geven op een betere toekomst. Voor kinderen, door kinderen.
Thema van de actie: Geef meer kracht
De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. De
meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer kinderen kregen te maken met armoede en thuisonderwijs was niet
voor iedereen haalbaar. Hulpvragen gingen vaker dan ooit over mentale problemen zoals eenzaamheid, angst en
depressie. De langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van school en sociale contacten worden steeds meer
zichtbaar. Met het thema ‘Geef meer kracht’ wil Stichting Kinderpostzegels kinderen helpen om beter uit deze crisis te
komen. Daarom wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen meer veerkracht te
ontwikkelen.
Digitale Kinderpostzegelactie
De kinderen kunnen ook digitaal ‘langs de deuren gaan’. Met instructies van bekende YouTuber Dylan Haegens kunnen
zij een persoonlijke videoboodschap opnemen. Het videootje kan vervolgens worden verspreid onder familie, vrienden en
kennissen die verder weg wonen om ook aan hen de leuke kinderpostzegel producten te verkopen. Zo kunnen de
kinderen zich ook vanuit huis inzetten voor andere, kwetsbare kinderen.
Kinderpostzegels met Ollie B. Bommel en Tompoes en andere leuke producten
Uiteraard worden er weer Kinderpostzegels verkocht. Dit jaar staan de zegels in het teken van Ollie B. Bommel en
Tompoes. De bekende striphelden vieren dit jaar hun tachtigste verjaardag. In 1941 verscheen het eerste verhaal van de
in totaal 177 verhalen, geschreven door Marten Toonder (1912-2005). De iconische postzegels (vijf stuks) zijn te koop in
combinatie met kaarten óf los, per twee velletjes. De rest van het gave assortiment bestaat uit een theepakket, een
shopper, Blossombs, feestdagenkaarten en een pleisterblikje van de Gorgels. Daarnaast kan er dit jaar ook weer
gekozen worden voor een eenmalige donatie.
We wensen onze leerlingen heel veel plezier en succes!
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