Weekbrief

25 november 2016

Jarigen van de week
De komende week zijn jarig: Dylan en Sulaf uit groep 6 en Xavery uit groep 3.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Verbinden (14 november t/m 2 december)
We spreken met de kinderen over: wat mensen met elkaar bindt en wat de kracht van een
samenleving is. Tevens wordt er gesproken over verdeeldheid en broederschap.
We lezen de verhalen uit Trefwoord over Jozef en zijn broers en Jozef, Potifar en de farao, (Genesis 39 t/m 41 en
Genesis 44, 45)

Weekbrief
Het versturen van de weekbrief gebeurde afgelopen periode vaak op donderdag. Dit had verschillende redenen.
Echter zal de weekbrief vanaf vandaag gewoon weer op vrijdag op de site gezet worden. Ook blijft u via de mail een
link ontvangen.

PBS
Deze week besteden wij extra aandacht aan goed gedrag in de algemene kamers.
Een voorbeeld hiervan is: hoe loop je een kantoor binnen of hoe werk je in een
algemene ruimte.
Tevens besteden wij aandacht aan het leren nee zeggen en hoe je kunt reageren als
je nee als antwoord krijgt.

Vanuit de Medezeggenschapsraad
Woensdag 23 november hebben we voor de derde keer dit schooljaar als MR bij elkaar gezeten. We hebben de
schoolgids en de MARAP (managementsrapportage) besproken en goedgekeurd. U kunt de vernieuwde schoolgids
binnenkort op de website vinden. Ook hebben we samen met Petra Oldenbeuving gesproken over diverse lopende
zaken op school.
Met vriendelijke groet,
De medezeggenschapsraad (John Bruns, Annet Eisses, Baukje Haveman , juf Gwenda Kliphuis, juf Margriet Sloots en
juf Josje Renkema)

De Leerlingenraad
Afgelopen woensdag heeft de leerlingenraad voor de tweede keer
vergaderd. Er wordt druk gewerkt aan het inventariseren van het
buitenspeelmateriaal. Tevens wordt er een brief opgesteld voor de
Ouderraad. Hierin wordt gevraagd hoeveel geld er beschikbaar is voor
het aanschaffen van nieuwe materialen.
De pluim is vernieuwd en de raad heeft besloten, dat Alain en Aaron uit
de taalklas deze in ontvangst mogen nemen. De reden hiervan is dat
beide jongens al heel goed in het Nederlands kunnen lezen. Over drie weken krijgt iemand anders de pluim.
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De week van mediawijsheid
Afgelopen week stond in het teken van mediawijsheid. In alle groepen is daar aandacht aan besteed. Zo is de
onderbouw bezig geweest met het werken met de I-Pad. In de bovenbouw zijn o.a. filmpjes gemaakt van een
mannequin challenge. Het geweldige resultaat is te zien via deze link: https://youtu.be/mRcG0blf4zI

Sinterklaas
Vrijdag 2 december komt Sinterklaas een bezoek brengen aan onze school. Hier
zijn wij erg blij mee. U bent als ouder/verzorger van harte welkom om samen
met uw kind(eren) de Sint en zijn Pieten om 8.30 uur buiten met de
leerkrachten op te wachten. De kinderen van de bovenbouw mogen eerst hun
surprise binnen neerleggen. De Pieten zijn dit jaar op de gezonde toer, echter
snoepen zij ook weleens lekker van de pepernoten. We moeten nog even
geduld hebben, maar wij wensen via deze weg iedereen alvast een fijne week
toe.

Groep 5
Donderdag 24 november is groep 5 naar een melkveehouderij geweest. Er wordt namelijk aan het thema voeding
gewerkt. De kinderen hebben verschillende dingen geleerd over koeien en melk. Sommigen durfden de koeien zelfs
te aaien.
Zo proberen we om bij verschillende thema’s te kijken of we een informatief bezoek kunnen houden. Ook wordt er
geprobeerd iemand met kennis over een bepaald thema binnen de school te halen om hier wat over te vertellen. In
de ouderenquête Scholen met Succes heeft u aangegeven, dat er meer aandacht voor excursies en uitstapjes mag
zijn. Hier proberen wij ook op deze manier iets aan te doen.
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