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Agenda
Datum
27-09
29-09
02-10
03 – 14-10
04-10
09-10
10-10
11-10
15-10
18-10
19-10
22 t/m
26-10

Op vrijdag 12 oktober houden we een gezamenlijke
afsluiting van de Kinderboekenweek 2018.

Activiteit
Voorstelling kleuters
Oud papier
Info avond groepen 1 en 2
Info avond groep 6
Kinderboekenweek
Info avond groepen 8
Voorstelling groep 5/6
Info avond groep 4
Info avond groep 5
Voorstelling groep 3/4
Fietscontrole
Project paddenstoelen
Info avond groep 4/5
Dansworkshop kleuters

Nieuws vanuit school / Groepen:
Groep 3 – Letterdozen
De leerlingen van groep 3 hebben de eerste woordjes met
de letterdoos gemaakt. Spannend, leuk en heel knap!
Maandag 24 september hebben de kinderen een pakketje
woordjes en zinnen mee gekregen van thema 1. Dit
thema hebben wij nu afgerond en de kinderen kunnen op
deze manier thuis laten zien wat ze al geleerd hebben.

Herfstvakantie

Nieuws vanuit school / Algemeen
Fietscontrole
Uw kinderen nemen op hun fiets deel aan het verkeer. De
fiets moet voldoen aan een aantal eisen; deze eisen staan
in de wet. Iw de fiets van uw kind in orde? Op maandag
15 oktober worden de fietsen van onze leerlingen van de
groepen 3 t/m 8 gecontroleerd door vrijwilligers van Veilig
Verkeer Nederland, afd. Assen. Om teleurstelling te
voorkomen, vindt u een link/bijlage checklist, zodat u thuis
al een en ander kunt controleren/herstellen.
Papiercontainer
Het is niet de bedoeling dat leerlingen zich na schooltijd in
de papiercontainer bij school begeven of met het oud
papier spelen. We krijgen klachten over rondslingerend
papier in de omgeving van de school. Dit geeft onnodige
ergernis. Graag bespreken met uw kind. Alvast bedankt!

Groep 4 – Plattegrond
De leerlingen van groep 4 hebben geleerd over
hoogtegetallen in een plattegrond. Een plattegrond zie je
van boven, dus ook de leerlingen gingen de hoogte in om
dit te kijken en te proberen!

Groep 4/5 - Stillezen
In groep 4/5 starten we de dag met stillezen. Maandag
moesten ze lezen onder hun tafel. Leeskilometers maken
en voorzetsels oefenen in één!

Kinderboekenweek – Uitnodiging!
De kinderboekenweek start dit jaar op woensdag
3 oktober en duurt t/m zondag 14 oktober. Het thema van
de kinderboekenweek is VRIENDSCHAP.
Aan de Kinderboekenweek wordt ook bij ons de nodige
aandacht besteed. Een onderdeel hiervan is dat de
afdeling Lifestyle van Kits Primair een show op het
schoolplein organiseert met dans, muziek en een quiz.
Dit gebeurt dit op 3 oktober om 08.30 uur.
Ouders/grootouders zijn van harte welkom.
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Groep 7 – Waterbeestjesproject
Groep 7 heeft vandaag meegedaan met
het waterbeestjesproject van IVN. Met
grote waadpakken mochten de kinderen
de Westerborkerstroom in, op zoek naar
kleine beestjes. Er werd van alles
gevonden! Van visjes tot kevers, en van
rugzwemmers tot bloedzuigers.

Groep 8 - Groepsvorming
Vrijdag 14 september was groep 8 niet op school, maar bij
de Ieberenplas. Ze gingen eerst met de boswachter door
het
bos.
Vervolgens
hebben
ze
allerlei
samenwerkingsactiviteiten in het water gedaan, in het
kader van groepsvorming. Een leuke dag!

Tijdens de excursie van groep 8 met boswachter Evert
Thomas werden de leerlingen gevraagd om een kijkdoos
te maken en deze in te leveren tijdens een evenement
oerrr Orvelte. Nynke en Leon uit groep 8b knutselden een
leuke kijkdoos met een oerbos. Zij wonnen hiermee de
eerste prijs: een safaritocht door de staatsbossen. Zij
mogen familieleden meenemen.

Van de ouderraad

Oud papier
Het rooster oud papier
2018-2019 ontvangt u via deze link.
In de nieuwsbrieven vermelden wij de data en de “halers”;
het rooster wordt tevens vermeld op de website van de
school.
Zaterdag 29-09-2018
Stef van den Tol
Roelof Frederiks
Emiel Nijenhuis
Daphne Brakenhof
Robert Waning
Mathijs Wiechers

Zaterdag 27-10-2018
John Evers
Harrie Eefting
Jan Willem Beugel
Mathijs ter Bork
Ronald Greveling
Sander Vos

De “spelregels” rondom het ophalen van oud papier zijn:
*We zien u graag uiterlijk om 08.40 uur bij onze school,
tenzij anders aangegeven in het rooster.
*We vertrekken om 08.45 uur met de vrachtwagens
*De koffie met koek wordt tijdens het ophalen verzorgd
*Indien u echt niet kunt komen helpen op de aangegeven
datum, dan dient u zelf vervanging te regelen. U kunt
hiervoor ruilen met iemand die op een andere datum staat
ingedeeld. Lukt het niet, dan graag tijdig contact zoeken.
*De “halers”krijgen ca. een week van te voren een sms ter
herinnering
*De coördinator oud papier is Marian Tolsma, mail:
oudpapierwesterbork@gmail.com
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Ingekomen/bijlagen/link:
Nova Jongeren Filmkamp en Jongeren Filmfestival
In het vorig Lindeblad is hierover uitgebreid gepubliceerd.
Wij herinneren u hier nog even aan en doen u de linkjes
nogmaals toekomen:
Kamp: affiche-link link-opgaveformulier
Festival: link-affiche link-reglement de link-inschrijfformulier.

Roefelen in Westerbork – groep 6/7/8
Op woensdag 17 oktober 2018 gaan we weer roefelen in
Westerbork! Altijd erg leuk om dit te ervaren. Via de link
Roefelen krijgt u meer informatie en wij vragen u dit te
delen met uw kinderen.
Workshops Jari Kindercoaching
Via de link/bijlage Jari kindercoaching ontvangt u een flyer
van de workshops, die in oktober, november en december
worden georganiseerd. .
Oktober staat in het teken van zelfvertrouwen, november
gaat over echtscheidingen en in de december maand
wordt het verlies van een naaste behandeld.
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