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Agenda
maandag

29 okt..

dinsdag
woensdag

30 okt.
31 okt.

vrijdag

2 nov.

weekopening, juf Miriam
proeflezen voor de voorleeswedstrijd
start typelessen
groepsbespreking
hoofdluiscontrole
teamvergadering
bollen planten unit 2
proeflezen

Godsdienst
Het thema voor de komende week is: Kijk uit!
Numeri 13: 1-33 en Numeri 14: 1-8
Het volk Israël is veertig jaar onderweg geweest door de woestijn, op weg naar het
beloofde land. Als ze er bijna zijn, stuurt Mozes verkenners op pad om het land te gaan
bekijken. Ze komen terug met goed en slecht nieuws: het is een prachtig land, maar is er
wel plek voor de Israëlieten?
Kind-ouder-leerkracht gesprek
We kunnen terugzien op goede gesprekken. Zowel van de kinderen, ouders en
leerkrachten hoorde ik positieve verhalen. Dat is mooi. Nu gaan we voor het vervolg.
Fietsverlichtingscontrole
De resultaten van de fiets (verlichtings) controle waren wisselend. Heel
wat fietsen en hun verlichting waren in orde; anderen ook weer niet. De
kinderen hebben allemaal een kaartje mee naar huis gekregen met wat er
nog kan verbeteren aan hun fiets. Nu de wintertijd weer begint is het ’s
middags snel donker en straks ook ’s ochtends is goede fietsverlichting
van groot belang voor de veiligheid van onze kinderen.

Excursie Concern voor Werk
Hierbij nog het beloofde verslag van het bezoek aan Concern voor Werk. Met dank aan
Merel en Anna v.d. B.
Excursie van natuur en techniek
Dinsdag negen oktober gingen groep 5,6,7,8 naar Concern voor werk. Het was een hele
interessante excursie. Gelijk na het eten gingen alle kinderen in de auto’s. Als we er
allemaal zijn gaan we naar binnen. Dan krijgen we een korte uitleg over natuur en techniek
in het bedrijf zelf. Als we daar mee klaar zijn worden we gesplitst in twee groepen. De ene
groep gaat naar de kas en de andere groep gaat naar een lokaal om een instructie te
krijgen. In de kas was het wel 20 tot 22 graden. En in het lokaal werd er wat verteld over
de techniek in het bedrijf. Iedereen van het bedrijf mocht op zijn eigen tempo werken. Toen
de eerste ronde voorbij was hadden we even pauze we kregen ranja en een stroopwafel.
Toen we klaar waren met de pauze gingen we omwisselen de ene groep ging naar de
kassen en de andere groep ging naar het lokaal. In het lokaal mochten we een 3d stukje
vasthouden. Sommigen kinderen kregen een beeldje mee. En we mochten een kijkje in
de 3d printer. Hij had zelf ook robotjes gebouwd die liet hij over tafel lopen en laten
dansen. Toen we daar mee klaar waren gingen we weer naar school.
Merel en Anna

Vervanging tijdens het bevallingsverlof van juf Willianne
Nog één weekje en dan gaat juf Willianne aan haar welverdiende verlof beginnen.
Het zal u niet ontgaan zijn dat overal in den lande leerkrachten schaars zijn, zo ook in de
Noordoostpolder, hebben we nu aan de lijve ondervonden. Maar gelukkig is het met
medewerking van veel mensen, passen en meten, veel bellen en appen uiteindelijk in de
vakantie gelukt. Cheri Anne Schoonewille zal op maandag, dinsdag en woensdag voor
unit 2 staan. Dit is mogelijk doordat juf Miriam bereid is de maandag te wisselen met de
donderdag. Fantastisch! Dit kan echter pas vanaf 26 november. Tot die tijd zal juf
Gerjanneke als leerkracht voor unit 2 beschikbaar zijn op de donderdagen. Haar
onderwijsassistenttaken verschuiven dan naar de woensdag. Zij zal ook tijdens het
volledige verlof van juf Willianne op vrijdag unit 2 onder haar hoede nemen (met juf Lok
en juf Annemieke). Uit bovenstaande kunt u opmaken dat het een heel gepuzzel was. Ik
ben heel blij en dankbaar dat het gelukt is. Dank aan iedereen die daartoe heeft
bijgedragen.
Proeflezen
De voorbereidingen voor de voorleeswedstrijd (groep 7 en 8) zijn begonnen. A.s. maandag
is de eerste groep kinderen aan de beurt om ‘proef te lezen’ Ze krijgen dan tips en tops
voor werkelijke voorleesrondes in de klas. De vijf of zes beste voorlezers van de
voorleesrondes gaan naar de schoolfinale op dinsdag 27 november. De kinderen weten
zelf op welke dag ze deze week moeten lezen.
Typecursus
Maandag beginnen de typelessen!!

Jarigen
Er zijn geen jarigen de komende week!

Met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst.

