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Agenda
20 en 22 oktober
26 okt t/m 5 nov
28 oktober
28 oktober

Kwartiergesprekken (telefonisch)
Verwijsgesprekken groep 8 (via Teams)
Hoofdluiscontrole
laatste dag Bag2School

Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke vorming gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we
naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten,
gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’
verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. In de
nieuwsbrief vermelden we telkens wat het thema van Trefwoord in de betreffende weken is.

Voor week 44 t/m 46 (26 oktober t/m 13 november is het thema: Strijden
Inhoud: Strijden, vechten, sporten, winnen en verliezen. Kritische vragen stellen bij strijd en wedijver.
Omgaan met conflicten.
Bijbel: Gideon (Rechters 6 t/m 9)

Onze jarigen
22 oktober
24 oktober
30 oktober

Famke Booij (groep 7)
Hugo Wiering (groep 4)
Indy Baly (groep 8)

Gymlessen gaan toch ongewijzigd door
Vanuit de gemeente hebben wij inmiddels bericht ontvangen dat voor de gymlessen ten behoeve van het
onderwijs er bij nader inzien toch gebruik gemaakt mag worden van de kleedkamers en de douches. Hier zijn wij
heel blij mee, want dit betekent dat de gymlessen gewoon door kunnen gaan zoals wij gewend zijn.

Wecycle 2020
Als school doen wij mee aan de actie Wecycle 2020. De inzamelingsactie loopt ook na de herfstvakantie nog een
aantal weken door. Geweldig hoeveel er al ingezameld is! De dozen zijn bijna volledig gevuld.

Kledinginzamelingsactie Bag2School
Zoals u voor de herfstvakantie al heeft kunnen lezen, kunt u tussen 20 en 28 oktober zakken met kleding en
overige textiel op school inleveren voor de actie Bag2School. Dagelijks staat hiervoor een kruiwagen klaar bij of in
het fietsenhok op het grote plein. De eerste 2 dagen zijn er al heel wat zakken aangeleverd! Aanleveren kan nog
tot en met woensdag 28 oktober.

11 november
In verband met de geldende richtlijnen vanuit het RIVM hebben wij de keuze gemaakt dit jaar geen lampionnen
te maken op school. We hebben hier goed over nagedacht. Wij vinden dat wij vanuit school de kinderen nu niet
moeten stimuleren om langs de deuren te gaan. Daarnaast willen we het ook u als ouders niet moeilijk maken
door uw kind thuis te laten komen met een zelfgemaakte lampion, terwijl u wellicht ook liever uw kind niet langs
de deuren ziet gaan. We hopen op uw begrip.

Hoofdluiscontrole
De hoofdluiscontrole die gepland staat voor woensdag 28 oktober willen wij ‘gewoon’ door laten gaan. De ouders
die de controle uitvoeren zullen onderling voldoende afstand houden en ook een mondkapje dragen. Houdt u
wat vlechten, gel e.d. betreft rekening met de luizencontrole?

Drentse voordrachtwedstrijd afgelast
In de activiteitenkalender staat dat in de week van 2 november de Drentse voordrachtwedstrijd plaatsvindt. Van
de organisatie hebben wij bericht ontvangen dat deze wedstrijd i.v.m. de geldende RIVM richtlijnen niet
doorgaan dit jaar.

Nieuws uit de groepen
Bij iedere nieuwsbrief vindt u een bijdrage van één van de groepen. Deze keer komt het nieuws uit groep 3/4 (zie
volgende pagina’s).

De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 4
november.

Groep 3 en 4
Voor de herfstvakantie zijn we de geschiedenis in gedoken in het kader van de
kinderboekenweek. We hebben het gehad over dino’s, hunebedden en ridders en kastelen.
Nu zijn we alweer volop bezig met het paddestoelenproject van het NME (natuur- en
milieueducatie) We zijn hier met de hele school mee bezig. Met onze groep hebben we een
herfstwandeling gemaakt waarbij er veel verschillende soorten paddestoelen zijn ontdekt.
Komende week volgt er nog een ontdekpad waar de kinderen van alle groepen aan mee
gaan doen.

