Agenda
vrij.9 oktober:

Buitendag kleuters

din.13 oktober:

voorronde luizencontrole

wo. 14 oktober:

Klassenpresentatie (alleen leerlingen)

don.15 oktober:

Voorcontrole fietsen (Marinus)

vrij. 16 oktober:

Boerderijschool

zat.17 oktober tot zon.25 oktober:

Herfstvakantie

don.29 oktober:

Fietscontroles

Bericht directeur
Aanwezigheid directeur: Maandag en dinsdag en donderdag. Deze dagen kunnen ouders altijd
een afspraak maken of om 8.30 uur even individueel binnenlopen.
Administratie: dinsdag en donderdag
Interne begeleider: donderdag
Ouderpeiling
Ongeveer een kwart van onze ouders heeft tot nu toe de ouderpeiling ingevuld. Dat is
natuurlijk erg weinig.
Nogmaals de oproep om deze ouderpeiling serieus te nemen en allemaal in te vullen.
Hoe hoger het percentage van antwoorden hoe zuiverder de verbeterpunten voor ons
zichtbaar worden.
Dus als je hem nog niet ingevuld hebt, doe dit alsjeblieft.
De datum is verlengd tot 16 oktober!
Fietscontrole
Het is weer herfst en dan komen de donkere dagen en dan hebben de kinderen weer werkend
licht nodig op hun fiets.
De Winterswijkse fietscontrole is donderdag 29 oktober.
Daarom houdt meester Marinus donderdag 15 oktober een voor controle.
Ontbreekt er dan iets aan de fiets van je kind, dan heb je nog tijd om dat in orde te maken.
En die dag dus allemaal op de fiets komen, anders kan er geen controle plaats vinden.
Luizencontrole
Dankzij de inzet van de luizenouders is er weer luizencontrole op school. We werken met 1
ouder per klas die de kinderen controleert. Dinsdag 13 oktober doen we de voorronde zodat
de kinderen met deze kriebelgasten in de herfstvakantie door jullie dagelijks goed behandeld
kunnen worden.
Na de vakantie doen we dan weer een nacontrole.
Uiteraard horen de ouders die extra werk krijgen dit van de luizengroep.

Het recyclen binnen de school is weer begonnen.
De batterijenton bij de voordeur is weer behoorlijk vol. Ook in
de vestibule bij de voordeur, twee grote dozen om alle
afgedankte elektrische apparaten In te doen. Deze actie van
wecycle loopt tot begin november. We gokken op 75 apparaten,
helpen jullie mee?
Dan de boekenkast buiten, bedoelt om boeken uit mee te
nemen, te ruilen, te brengen evt. Bovenste plank boeken voor volwassenen. Twee planken
voor de kinderen en onderin boeken voor de kleintjes.
Op dit moment hoeven we niet vaak bij te vullen, het loopt niet hard, omdat veel ouders niet
op school komen. Neem gerust eens een kijkje.
Na de herfstvakantie komt de truck weer om afgedankte, maar nog wel bruikbare kleding ,
de bag-to-school actie, op te halen. Iedereen krijgt binnenkort weer een zak mee naar huis
om te vullen. Meer dan 1 zak mag gerust!
Beste ouders, heel blij worden we van de bonnen van de Bruna die al diverse ouders
hebben ingeleverd op de administratie.
Van deze aankoopbedragen, in de Kinderboekenweek, mogen wij als school 20% vrij (gratis)
boeken uitzoeken bij de BRUNA.
Dat gaat wel lukken; nu al 5 bonnen ingeleverd!!
Gaat er nog iemand boeken kopen………………………………?
Als laatste: Regelmatig staat op het tafeltje in de gang waar wij koffie drinken een doosje
gebak, een pot chocolaatjes of zelf een hele mand met fruit. Dit wordt zeer gewaardeerd door
ons. Lekker iets bij de koffie! Dank aan de ouders van de jarige kinderen!
Kleuterklas Buitendag
Aankomende vrijdag, 9 oktober, hebben we onze eerste buitendag. Juf Annette, onze
stagiaire Jessica en Esther (de moeder van Tamara) gaan met ons mee naar het bos.
We gaan naar het bos bij het scoutinggebouw. Het scoutinggebouw huren wij. Zo kunnen we
naar de wc en thee zetten. Bij enkele jaarfeesten zullen we op school blijven, dat komt t.z.t.
in het fonteintje te staan. De dag van St.Maarten gaan we i.i.g. wel naar het bos. We gaan
met alle weersoorten, zon, regen, hagel, sneeuw. Het is dus belangrijk om je kind goed te
kleden. Het scoutinggebouw gebruiken we alleen voor toiletbezoek, voor noodgevallen en
misschien soms voor het eten of een activiteit. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk buiten te
blijven. De kinderen mogen zich lekker gaan ontwikkelen in het bos. Er liggen vele leerkansen
in de natuur. De kinderen leren van buiten spelen. Het is niet erg als ze zich een keer prikken
aan een brandnetel, vies worden of een schram oplopen. Het is eigenlijk juist goed, want zo
leert een kind wat wel en niet kan. En daar profiteren ze de rest van hun leven van. Het
oplossen van problemen, het zoeken naar creatieve oplossingen en het vergroten van het
inlevingsvermogen.
Het bos biedt de vrijheid om te ontdekken en te creëren. Buiten in de natuur zijn is
spannend, avontuurlijk en er valt altijd iets nieuws te beleven. Struinen door bladeren,
stampen in de modder, luisteren naar de vogels.
Voor jullie ouders zal het even wennen zijn om een juiste
inschatting te maken voor de juiste kleding. Het weerbericht
bekijken in de ochtend kan helpen. Laarzen of stevige
stapschoenen zijn in ieder geval fijn. En oude kleren die vies
mogen worden: liefst een lange broek, tegen netels, takken die
schuren etc. Een rugzak met fruit, brood en een lege drinkbeker
waar wij de thee in kunnen schenken, een plastic zak en een handdoek om op te zitten.
Regenkleding bij regenachtig weer en warme schoenen en kleding bij kou.

Klas 5-6
In het kader van de Kinderboekenweek ging klas 5/6 naar de lezing “ een schrijver in huis”
van Hans Kuyper, bij de Openbare bibliotheek in de Komrij zaal.
Niet een erg bekende schrijver, maar toch hadden we vooraf in onze eigen bibliotheek twee
boeken van hem gevonden. Enthousiast kwam de klas terug.

De eerste periode is helemaal afgerond; we hebben heel veel geleerd over de Rijn, de landen
langs de Rijn en dingen als erosie, uiterwaarden, dijken, sluizen en …en… teveel om op te
noemen.
In de gang staat de maquette die de klas maakte; als je eens in de school bent zou ik er een
blik op slaan.
We leerden de wolkencanon; over de kringloop van het water en de oude liederen “ich weiss
nicht wass soll das bedeuten….”over de Lorelei en “Edelweiss, edelweiss ..” de klassieker.
Vraag je kind eens het gedicht van de Rijn voor te dragen; het heet “het Begin’ en begint
met “Hoog…….”er rolt vast een heel (of half) gedicht uit.
Huiswerk
Het gaat heel goed met het huiswerk, het wordt gemaakt en op tijd ingeleverd door de
meeste kinderen.
En ouder wees mij op een fout in het stukje boven de planning vh huiswerk;
daar staat nl maandag inleveren, dinsdag tweede kans inleveren en niet ingeleverd Woensdag
nablijven om 14.30.
Dat moet zijn Dinsdag nablijven om 14.30 uur als het huiswerk dinsdag nog niet is
ingeleverd, dan maken ze het dinsdagmiddag op school.

