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Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

5 oktober
7 oktober
8 oktober
9 oktober
10 oktober
11 oktober

Maandag
Dinsdag

14 oktober
15 oktober

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

16 oktober
17 oktober
18 oktober

Oud papier (John Sieben, Gerjan Woelders)
Verrassing!
5-6 voorstelling – zie onder
Afsluiting kinderboekenweek, 11.00 – 11:50 uur
Zakelijke ouderavond / informatie avond nieuwe vorm – zie
onder

Estafette lezen
We gaan volgende week starten met het estafette lezen.
Drie keer in de week beginnen we de ochtend met lezen. We starten iedere dinsdag, woensdag en
vrijdag direct om 8:30 uur met het lezen.
De meeste leerlingen zijn ingedeeld in leesgroepjes die door een volwassene worden begeleid. Ze
zullen woordrijen lezen met een bepaalde moeilijkheid en verhaaltjes waarin die moeilijkheid
verwerkt is. Dit gaat voor – koor – door, oftewel eerst wordt een rijtje voorgelezen en worden zo
nodig woorden uitgelegd, daarna wordt het samen gelezen en dan individueel. De groepjes zijn
redelijk klein gehouden om iedereen zo veel mogelijk leesbeurten te laten krijgen.
Lezen leer je het best door het te doen!
Bij het invullen van het ouderhulpformulier was leeshulp ook één van de mogelijkheden en we zijn
blij dat we ouders in dit traject in kunnen zetten.
De volgende ouders zijn ingezet: Jan Willem van Lingen (dinsdag, woensdag, vrijdag), Sylvia
Wolbink (woensdag, vrijdag), Maaike Euling (woensdag), Janet Tromp (Vrijdag).
Kinderboekenweek
De start van de kinderboekenweek was een plaatje.
Zoveel mooi versierde fietsen die bij school stonden en waarop een rondje om school gefietst ging
worden. Wat fijn dat iedereen zoveel tijd heeft gestopt in het versieren!
Gedurende de week worden na de ochtendpauze meerdere activiteiten in de groepen uitgevoerd, de
resultaten hiervan zijn op vrijdag te bewonderen tijdens de afsluiting c.q. boekenmarkt.
Wat we maandag gaan doen, blijft nog even een leuke verrassing!
Vrijdag is de afsluiting van de kinderboekenweek waarbij alle (groot-)ouders welkom zijn om in
school te komen kijken naar de resultaten. Bovendien hebben we dan weer een boekenmarkt
waarbij iedereen voor € 0,50 per boek, boeken kan kopen / verkopen.
We starten hiermee om 11:00 uur en willen het graag rond 11:50 uur afronden zodat iedere groep in
de klas nog even gezamenlijk kan afronden.
Veilig Leren Lezen groep 3/4
In de schoolapp staat belangrijke informatie over het thuis inloggen bij Veilig Leren Lezen.
Aangezien de activeringslink niet nog een keer aangevraagd kan worden, is het van belang dat
ouders van leerling in groep 3 dat ze snel mogelijk thuis gaan activeren.

Voorstelling 5-6
Groep 5-6 heeft dinsdagmorgen een voorstelling in De Voorveghter.
Dinsdagmorgen zijn er natuurlijk ook leerlingen die naar Breinstein gaan. Deze leerlingen zijn van
harte welkom om mee te gaan naar de voorstelling. De keuze hiervoor ligt bij de ouders.
Wanneer ze meegaan naar De Voorveghter worden de ouders verzocht dit zelf door te geven aan de
Breinstein leerkracht.
Zakelijke ouderavond / informatie avond– nieuwe vorm
We gaan dit jaar de zakelijke ouderavond een andere invulling geven.
Van 18:30 tot 19:30 uur zijn alle leerlingen met hun ouders welkom in school. De leerlingen leiden
de ouders rond en vertellen wat er in de klas gebeurt. De teamleden zijn aanwezig om evt.
aanvullende informatie te geven.
De OV en MR hebben een soort informatietafel waar ouders vragen kunnen stellen over het reilen en
zeilen binnen deze commissies. De jaarverslagen worden vooraf naar de ouders gestuurd en ook
hierover kunnen vragen worden gesteld. Het financieel verslag van de OV ligt ter inzage op de tafels.
Om 19:00 uur vragen we kort alle aanwezige ouders bij elkaar om aandacht te hebben voor de
wisseling van de wacht binnen de MR. Erik Wolbink en Petra Hermes zullen officieel hun functie
binnen de MR neerleggen. Dit na vele jaren trouwe dienst – hiervoor natuurlijk onze hartelijke dank!
Carien Mepschen en Jan Wouter Tromp zullen voor worden gedragen om het stokje over te nemen.
Happy Kids
De komende week zullen de leerlingen elkaar (nog) beter leren kennen. Dit doen ze onder anderen
door samen in gesprek te gaan over wat ze leuk vinden en waar ze blij van worden.
Oud papier
Er is weer voor 5330 kg oud papier opgehaald!
Een fijne aanvulling voor de kas.
Buiten spelen
De springtouwen zijn vooral gebruikt als paardenleidsels, maar ze zijn wel veel gebruikt.
Touwtje springen hebben we wel gedaan tijdens gym en de talentenmiddag – het lukt sommige
leerlingen van groep 7/8 zelfs om met z’n drieën samen te springen. Dat kan alleen als je goed
samenwerkt en overlegt!
Spontaan kwamen al wat leerlingen met een nieuw idee: een kringspelletje! Er is al “zakdoekje
leggen” gedaan en meer zullen volgen.
Voor ideeën: https://nl.scoutwiki.org/Lijst_van_kringspellen of http://spelen.gissen.nl/kring/

