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Kindgesprekken
In de bijlage vindt u de indeling van de kindgesprekken van 15 en 18 oktober a.s.
Logopedie
Logopedie is vanaf dit schooljaar ondergebracht bij de GGD Drenthe. Ouders vullen een
vragenlijst in het kinddossier in, wanneer de GGD daarom vraagt. De antwoorden
worden gebruikt om te signaleren. Mocht het niet lukken om de vragenlijst in te vullen,
dan ontvangen ouders/verzorgers een vragenlijst op papier via school. Leerkrachten
observeren kinderen, zij signaleren ook. De leerkracht kan een verzoek indienen om
een screening uit te voeren. Wanneer na een screening blijkt, dat behandeling gewenst
is, worden ouders ingelicht en wordt er geadviseerd om met het kind naar de logopedist
te gaan.
Muziekimpuls
De eerste muzieklessen zijn afgelopen dinsdag gegeven. Bert Scheper, de muziekdocent
is begonnen met kennismaken. Kinderen, leerkrachten en Bert richten zich dit scholjaar
op de muziek. Het komende jaar wordt 1x in de 2 weken les gegeven door de
muziekdocent. De leerkrachten gaan met het geleerde van afgelopen week, volgende
week aan de slag. Dan voeren zij de muzieklessen uit. Tijdens de lessen wordt aandacht
besteed aan zingen, muziek maken en bewegen. Voor de ontwikkeling van kinderen en
het plezier in muziek zijn dit mooie lessen. Het is bewezen dat motoriek en taal-spraak
ontwikkeling elkaar beïnvloeden. De hersenactiviteit en hersenontwikkeling wordt door
middel van de combinatie van zang en beweging gestimuleerd.
Ik eet het beter
Deze week was het de week van de Pauzehap. Kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben
verschillende pauzehappen geproefd, gemaakt en gegeten. De één lekkerder dan de
ander. Tijdens deze week laten we kinderen kennismaken met verschillende gezonde
smaken en leren ze dat een gezonde hap van belang is voor het lichaam. We hopen dat
de gezonde pauzehappen van de afgelopen week leiden tot steeds meer gezonde
pauzehappen van kinderen. Samen fruit eten is veel leuker en lekkerder!
Oproep materialen:
Wie heeft thuis nog materialen om vriendschapsbandjes te maken? Bijvoorbeeld loom
bandjes, kralen, strijkkralen en garen. Wanneer u dit niet meer gebruikt, zou u dit mee
willen geven naar school voor 3 oktober? We willen het gaan gebruiken voor de
Kinderboekenweek.
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Kinderboekenweek
Kinderboeken over vriendschap staan centraal in de Kinderboekenweek 2018, die
loopt van woensdag 3 oktober tot en met zondag 14 oktober 2018. De auteur van het
Kinderboekenweekgeschenk is Jozua Douglas, bekend van o.a. De gruwelijke
generaal en De ongelooflijke Ravi Ravioli. Het motto bij het thema Vriendschap is Kom
erbij! De maker van het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2018 is illustrator Milja
Praagman.
(Voor) Lezen is leuk en goed voor de ontwikkeling van kinderen.
Dat belang is overtuigend, want voorlezen:
• heeft een positieve invloed op de taal- en leesvaardigheid
• bevordert de leesmotivatie en het plezier in lezen;
• stimuleert de sociaal-emotionele, cognitieve en creatieve ontwikkeling
• stimuleert de culturele en algemene ontwikkeling
• vergroot de kennis van de wereld
• geeft rust en ontspanning;
• bevordert de concentratie;
• is samen genieten;
• is de belangrijkste vorm van boekpromotie
Wilt u uw kind een (eigen) leesboek mee geven, zodat hij/zij uit het eigen boek kan
lezen en oefenen met voorlezen. In de klas lezen kinderen elkaar voor. Vrijdag 12
oktober houden we de jaarlijkse voorleeswedstrijd. Iedere klas heeft zijn deelnemers
dan gekozen.
De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag 11
oktober 2018.

Vrijdag 19 oktober houden we een inloopmoment met van 10.30 tot 12.00 uur. Tijdens
dit moment kunt u in de klassen kijken naar wat kinderen hebben gemaakt en gedaan
tijdens de Kinderboekenweek. De inloop wordt gestart en afgesloten met het lied: “Kom
erbij” van de methode 123 Zing. Voor de ouders hebben we koffie en thee. In de bijlage
vindt u de uitnodiging.
MR
De eerste MR vergadering van het schooljaar heeft plaatsgevonden. Zaken die
besproken zijn: schooljaarplan, inhoud DUO school: DUO school houdt in dat twee
scholen dezelfde schoolleider hebben en dat de teams samen onderwijsinhoudelijke
zaken oppakken. Van elkaar leren en bij elkaar kijken. Dit ter bevordering van de
ontwikkelingen binnen het onderwijs en de professionalisering van leerkrachten.
Combi coaches
De combi coaches voeren de Cool 2B Fit screenings uit in week 40 en week 41. Dinsdag
2 oktober starten ze met MRT. De MRT wordt tot 22 januari gegeven. Wanneer kinderen
in aanmerking komen voor Cool 2B Fit of de MRT, dan zijn ouders daarvan op de hoogte
gebracht door de combi coach. Tijdens de nationale sportweken hebben de combi
coaches extra leuke gymlessen gegeven aan de leerlingen.
Dag van de leraar.
Vrijdag 5 oktober is het de dag van de leraar. De leerkrachten mogen in het zonnetje
worden gezet!
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Zien
In de komende periode vullen leerkrachten ‘Zien’ in. Zien is een lijst met vragen die
betrekking heeft op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Iedere leerkracht
vult de lijst in van haar groep. Mochten er opvallendheden zijn, dan kijken we op welke
manier we kunnen werken aan verbetering van het welbevinden van de leerling.
Student
Dit schooljaar komt meester Wilson Pruim bij ons stage lopen. Hij is derde jaars student
en komt op maandag en dinsdag in groep 5 en 6. Het tweede deel van de stage legt hij
af in groep 7 en 8.
Informatie en zakelijke ouderavond
Aanstaande maandag is de informatieve en zakelijke ouderavond. In de bijlage vindt u
de uitnodiging.
Ateliers
Woensdag 10 oktober en vrijdag 12 oktober starten we weer met de Ateliers. Kinderen
worden in groepjes verdeeld en gaan bij ieder Atelier iets anders maken of doen. Uit
voorgaande jaren is gebleken dat kinderen veel plezier beleven aan de verschillende
ateliers. Ze ondervinden wat zij leuk vinden om te doen en waar ze plezier aan beleven.
Groep 5 en 6 naar het Klooster
De kinderen van groep 5 en 6 gaan dinsdag 9 oktober een bezoek brengen aan het
Klooster in Ter Apel. Ze gaan het bezichtigen en krijgen uitleg over hoe het is ontstaan
en waarvoor het Klooster diende.
Jantje Beton
De Jantje Beton actie zit erop! Kinderen hebben in totaal voor 1311 euro aan loten
verkocht. Dit is een geweldig bedrag. Hiervan krijgt onze school ruim 650 euro. Dit
bedrag gaan we besteden aan buitenmaterialen en/of spelmaterialen. Iedereen die
loten heeft verkocht en gekocht: enorm bedankt! Woensdag 28 november maakt Jantje
Beton de prijswinnaars bekend. De winnende nummers kunt u dan vinden op de
website van Jantje Beton.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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