03. Nieuws

13 september 2019

Agenda
Vrijdag 13 september
Dinsdag 17 september
Woensdag 18 september
Dinsdag 24 september

Tweede workshopmiddag!
Open klas-avond groepen 3 t/m 8
Informatie-avond groepen 1 en 2, 19.00 uur
MR-vergadering
Groepen 7 en 8 naar Ketliker Skar
Vrijdag 20 september
Comprix Sportdag groep 8
Derde workshopmiddag!
Woensdag 25 september Korfbaltoernooi groepen 3 t/m 8
Kinderpostzegelactie groepen 7 en 8
Info-avond “Voortgezet Onderwijs” groep 8
Donderdag 26 september Groep 6 t/m 8 in de bus naar het Rijksmuseum in
Amsterdam
Lerarentekort
Het lerarentekort wordt steeds nijpender. We hebben gisteren het vervelende besluit moeten
nemen om onze groep 2 vandaag geen onderwijs te geven. Na urenlang zoeken, geen
enkele vervanger te vinden… Als de situatie zo blijft, zal dit helaas vaker kunnen gebeuren.
We zorgen er uiteraard voor dat dit niet steeds dezelfde groep treft. We zullen de gang van
zaken rond ziekte en vervanging binnenkort met u delen.
Open klas-avond groepen 3 t/m 8
Op dinsdag 17 september van 18.30 uur tot 19.30 uur kunt u door uw eigen kind(eren)
rondgeleid worden door hun nieuwe klas. We denken dat de leukste manier om wat van de
nieuwe klas van uw kinderen te zien is als ze het zelf aan u vertellen. Daarom is de school
deze dinsdag van 18.30 uur tot 19.30 uur open en kunt u voorgelicht worden door uw eigen
kind(eren). Er is een aparte informatie-avond voor de ouders van kinderen uit groep 1 en 2 op
woensdag 18 september om 19.00 uur. Dit is zonder de kinderen, zodat er wat meer
informatie gegeven kan worden..
Info-avond groep 1 en groep 2
Op woensdag 18 september om 19.00 uur zijn de ouders van kinderen uit groep 1 en 2 van
harte welkom op school. Deze avond is alleen voor ouders, dus de kinderen blijven thuis.
Tijdens de avond wordt u voorgelicht over het “reilen en zeilen” in de groep. Ook is er
gelegenheid om vragen te stellen en kunt u verschillende methodes en materialen bekijken.
De avond start in gezamenlijkheid met beide groepen, u krijgt eerst een korte voorlichting

over “De Vreedzame School” van Mariecke Boesaard, trainer van deze methode. Al met al
duurt deze avond tot ongeveer 20.15 uur, tot dan!
Info-avond groep 8
Op woensdag 25 september om 19.30 uur wordt er met hulp van de collega’s van de BHS
een info-avond gehouden voor ouders van kinderen uit groep 8. De weg naar het voortgezet
onderwijs wordt dan toegelicht.
Workshopmiddagen
Vissen, Mountainbiken, klimmen op de klimwand, papier maché, tekenen, theaterles,
figuurzagen, speksteen bewerken… Het was een succes, vanmiddag weer!

Radio op visite
We krijgen radiopresentator Bert Kranenbarg op visite in school. Hij gaat op maandag 30
september opnames maken voor zijn radioprogramma “Dinges” van de NCRV/KRO op Radio
5.
“Weet je het nog? De jaren 80, op televisie? Martine Bijl begon met 'Dinges' waarin kinderen
iets omschrijven en volwassenen antwoord geven op de vraag: waar gaat het over? Sinds
januari 2019 is 'Dinges!' (met uitroepteken) terug, maar dan op de radio. Iedere middag in
'Bert op 5'.”
We bepalen vooraf welke kinderen er worden geïnterviewd en vragen uiteraard toestemming
aan de ouder(s)/verzorger(s) van deze kinderen.

Gratis kaarten voor SC Heerenveen - FC Utrecht
Aanstaande maandag krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8 opgavebrieven uitgereikt
waarmee ze zich op kunnen geven om de wedstrijd gratis bij te wonen op zondag 22

september (12.15). Opgave is voor het kind en een begeleider. Wanneer u zich opgeeft, moet
u de brief de volgende dag ingevuld aan de leerkracht van uw kind(eren) teruggeven. De
kaarten worden dan woensdag gebracht.
Schoolkorfbaltoernooi
U kunt uw kind(eren) niet meer opgeven voor het schoolkorfbaltoernooi. We hebben een
mooi aantal teams kunnen samenstellen voor het toernooi op woensdagmiddag 25
september. Via social schools geven we bericht over de teamsamenstellingen en de tijden
van het toernooi.
Naar het Rijksmuseum
De groepen 6 t/m 8 gaan een mooie excursie maken.
Ze gaan in een speciale Rijksmuseum bus naar Amsterdam!
Op donderdag 26 september is het zover…
De kinderen gebruiken al hun zintuigen tijdens deze
kennismaking in het nieuw verbouwde museum. Ze gaan
terug in de tijd en maken kennis met het dagelijks leven
uit de Gouden Eeuw. Ze proeven de specerijen uit verre
landen, ruiken het atelier van een meesterschilder, voelen
de jurken van rijke dames en luisteren naar instrumenten
uit de 17de eeuw.
Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 25 september start de Kinderpostzegelactie 2019. De kinderen van groep 7
en 8 gaan op pad om zoveel mogelijk postzegels te verkopen. Ieder jaar is er een nieuw
project waarvoor de kinderen geld ophalen met deze actie. Hierbij de doelen van het
komende jaar. In Nederland zijn steeds meer kinderen dakloos. Inmiddels wonen ruim 8.500
kinderen tijdelijk in een daklozen- of vrouwenopvang. Sinds 2011, toen er 7.133 kinderen in
een crisisopvang woonden, is dit aantal met maar liefst 19 procent gestegen. Dat betekent
dat er in de omgeving van bijna iedere Nederlander wel een kind is dat zoiets meemaakt of
heeft meegemaakt. Meer dan 4000 kinderen wonen in een tehuis voor daklozen en ruim
4.500 kinderen verblijven met hun moeder, broertjes en zusjes in een vrouwenopvang. Per
jaar. Dat betekent dat verschrikkelijk veel kinderen vaak hun eigen huis uit vluchten omdat
het er niet meer veilig is, of omdat ze geen huis meer hebben. Die opvanglocaties zijn niet
gemaakt voor kinderen. Ze hebben er geen eigen kamer en geen privacy, er is vaak
nauwelijks speelgoed, ze mogen vaak hun vriendjes niet meenemen en ook niet zonder
toezicht buiten spelen. De begeleiding is gericht op de volwassenen. Voor de kinderen is
meestal te weinig aandacht.
Dat moet anders. Kinderpostzegels helpt deze kinderen die moeilijke periode zo goed
mogelijk doorkomen en een nieuwe start te maken.
Boekenactie Planteyn
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Planteyn boeken te Gorredijk wil graag
samen met scholen, ouders/verzorgers en kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren
en daarom organiseren zij een leuke scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: Sparen voor
je schoolbieb.
Hoe werkt de actie:
Ouders/kinderen kopen tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij boekenwinkel
Planteyn en leveren de kassabon(nen) in op school. De school verzamelt alle kassabonnen
tijdens de actieperiode (van 2 t/m 13 oktober). De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 16
november ingeleverd worden bij Planteyn boeken in Gorredijk. Zij tellen de kassabonnen na
inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon voor het te besteden bedrag.
De school mag t/m 14 december 2019 voor 20% van de het totale
kassabonbedrag boeken uitzoeken bij Planteyn.
Fijn weekend!
Het schoolteam

