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Agenda
Informatieavond

September:
28 september

Start creatieve carrousel

Oktober:
2 oktober
2 oktober
5 oktober
6 oktober
9 oktober
10 oktober
12 oktober
23 t/m 27 oktober
30 oktober

Juf Ineke viert haar verjaardag
Inloopmiddag
Landelijke onderwijsstaking, de
school is dicht!
Start danslessen voor groep 5/6
Start contactweek
Klankbordgroep-/MRvergadering
Afsluiting kinderboekenweek
Herfstvakantie
Studiedag team, alle kinderen
zijn vrij

Wat was het weer gezellig maandagavond en wat
hebben de kinderen hun best gedaan! Fijn om te
zien dat zoveel ouders door hun kinderen zijn
bijgepraat over wat er dit schooljaar gaat
gebeuren. Denkt u ook aan het inloopmoment
van 2 oktober? Op die middag mag u een kijkje in
de klas komen nemen als de kinderen aan het
werk zijn.

Bijbelverhalen
Week 40: 2 t/m 6 oktober 2017
Jakob wil weg, Genesis 30:25-36
Takken in het water, Genesis 30:37-43
Jakob gaat weg, Genesis 31:17-24
Week 41: 9 t/m 13 oktober 2017
Waar zijn de godenbeeldjes?, Genesis 31:2535
Verbond met Laban, Genesis 31:43-54
Jakob komt bij Esau in de buurt, Genesis 32:122

PBS-regels van de week:
Komende twee weken staan de volgende
ruimtes centraal:
Week 40: Klas: vrije keuzemomenten/spel
Week 41: Schoolplein
We leren hoe we ons op een veilige,
verantwoordelijke en respectvolle manier
gedragen in de klas tijdens spel en vrije
keuzemomenten en op het schoolplein.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Als u zoon of dochter dit schooljaar 4 jaar wordt,
dan zouden wij het fijn vinden als u hem of haar
alvast zou willen aanmelden. Wij weten dan waar
we rekening mee moeten houden.
Op tijd beginnen
Zoals u weet gaat de bel om 8.25
uur en 13.10 uur. Dit doen wij zodat
we echt om 8.30 uur en 13.15 uur
kunnen beginnen. Nu merken wij in
deze eerste weken van het
schooljaar dat er steeds weer kinderen te laat
komen. Zowel ’s morgens als ’s middags zorgt dit
er voor dat de leerkracht niet op tijd kan beginnen
met de les of dat de les onderbroken wordt door
kinderen die later binnen komen. Dit vinden wij
erg vervelend. We verwachten dat alle kinderen
op school zijn als de bel gaat. Wilt u er voor
zorgen dat uw kinderen op tijd van huis weg
gaan?

5 Oktober staking
Denkt u aan de staking van donderdag 5
oktober? De school is dan gesloten.
Nieuws van de leerlingenraad
Ook dit schooljaar werken we met een
leerlingenraad. Er hebben verkiezingen plaats
gevonden en de volgende leerlingen zijn
uitgekozen
om
de
groepen
te
vertegenwoordigen:
Groep 5: Nieke en Boaz
Groep 6: Kendrih en Tim
Groep 7: Sem en David
Groep 8: Jarno en Nick
De eerste vergadering heeft inmiddels ook al
plaatsgevonden en Jarno en Nick hebben
hiervan een verslag gemaakt:
Met de leerlingenraad bespreken we alle dingen
die belangrijk zijn. We gaan eerst eten en we
gaan dan de dingen bespreken die beter kunnen
op school. Aan de dingen die beter kunnen gaan
we vervolgens werken met elkaar.
We bespreken aandachtspunten vanuit de
leerlingen en vanuit de juffen.

•

We schaffen de tipsbus af en houden in
het vervolg een klassenvergadering
voorafgaand aan
de leerlingenraad
vergadering. Zo kan elke groep goed zijn
inbreng laten horen.

Start danslessen voor groep 5 en 6
Op vrijdag 6 oktober starten de danslessen voor
groep 5 en 6 weer. Dansschool Poelman uit
Musselkanaal zal de lessen stijldansen op school
verzorgen. De kinderen gaan dan niet naar gym,
maar krijgen les in ons eigen speellokaal. De
kinderen leren dit jaar de ChaChaCha. De lessen
vinden plaats van oktober t/m december en de
finale zal in januari plaatsvinden.
Het doel van de lessen is om kinderen kennis te
laten maken en ervaringen op te laten doen met
stijldansen. De kinderen ervaren met stijldansen
dat ze bepaalde coördinatiemogelijkheden
stimuleren die in andere bewegingsvormen vaak
niet voorkomen. Met stijldansen moet je samen
dansen, elkaar in evenwicht houden, elkaar
vasthouden, elkaar ondersteunen, kortom:
allemaal zaken die bevorderlijk kunnen zijn voor
de lichamelijke coördinatie van kinderen.
Als
prettige
bijkomstigheid
speelt
ook
conditieverbetering een belangrijke rol bij het
volgen van de stijldanslessen. Ook het positieve
sociale aspect is bij het stijldansen zeer
nadrukkelijk aanwezig. Kinderen die samen
stijldansen moeten rekening houden met elkaar
en respect hebben voor elkaar.
We gaan er vanuit dat het weer net zo leuk en
leerzaam wordt als vorig jaar!
Schoolfruit
Goed nieuws! Ook dit jaar kan onze school
meedoen aan het schoolfruitproject. Vanaf 13
november zullen de kinderen op de woensdag,
donderdag en vrijdag op school fruit krijgen. Meer
informatie volgt later.

Tijdens de vergadering op 21 september hebben
we de volgende punten besproken:
• Het elkaar bij de naam noemen
• De omgang met elkaar: iedereen moet
zich veilig voelen
• Zuinig zijn op de spullen van school
• Niet op iemand anders zijn iPad gaan
• Niet zomaar op internet zonder
toestemming

Kort verslag GMR-vergadering 4 juli 2017
De GMR heeft voor deze vergadering DirecteurBestuurder a.i., Jacqueline Mulder uitgenodigd.
Jacqueline heeft deze avond een toelichting
gegeven over de stand van zaken ten aanzien
van de voorgenomen Fusie en de Fusie Effect

Rapportage. De GMR krijgt het verzoek haar
instemming te verlenen aan de Fusie Effect
Rapportage. De GMR heeft na enig beraad haar
instemming verleend.
Verder zijn een tweetal beleidsstukken aan de
orde geweest.
• Beleid “Werktijdfactoren”, hierin staat
beschreven op welke manier om wordt
gegaan met de werktijdfactoren in relatie
tot de huidige cao.
• Bestuursformatieplan, hierin staat op
bestuursniveau
beschreven
of
er
voldoende
formatie is om de
werkgelegenheid van het personeel in
vaste dienst te behouden en tevens of dit
komende jaren ook het geval zal zijn.
De GMR heeft helaas afscheid genomen van een
viertal GMR-leden.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben,
GMR is bereikbaar via gmr@conod.nl .

de

In de groep besteden we veel aandacht aan de
gedragsregels van PBS, we leren de kinderen
welk gedrag we van ze verwachten, het goede
gedrag wordt beloond met een bandje en een
stempel. Alle verdiende bandjes gaan in de pot
en bij 30 bandjes in de pot krijgt de hele groep
een beloning! Ze doen het al zo goed dat de
eerste groepsbeloning al is verdiend!
Nieuws uit groep 3 en 4
We zijn allemaal al weer helemaal gewend aan
het nieuwe ritme van groep 3 en 4. Iedereen weet
alles te vinden en we hebben de eerste toetsen
alweer achter de rug. Iedereen mag trots zijn op
alles wat er al geleerd is. We hebben samen
regels voor onze groep bedacht en we hebben
allemaal onze handtekening op een groot blad
geschreven. De titel van ons contract is: ‘wij zijn
een leuke groep, want:…… En dan volgen er zes
afspraken die de kinderen zelf bedacht hebben.
Tot nu toe lukt het ons heel goed om ons aan de
regels te houden.

Nieuws uit groep 1 en 2
Wat is het weer fijn om met een nieuwe groep te
werken en te spelen! Het thema waar we mee zijn
gestart heet dan ook “een nieuw schooljaar”. Het
is altijd even weer wennen zo aan het begin,
daarom geven we de kinderen veel gelegenheid
om te spelen met elkaar en met de materialen.
We hebben ook al veel geleerd, zoals de letter d
van Daan, doos, druppel en Desley. We hebben
zelfs al een grote letter d geschreven en met
plakfiguurtjes en ecoline versierd.

Maandag 2 oktober hoeven de kinderen geen
eten of drinken mee te nemen want dan vieren
we in onze groep mijn verjaardag.
Nieuws uit groep 5 en 6
Op vrijdag 15 september zijn de leerlingen van
groep 5/6 naar het Beleef en Doe festival in Exloo
geweest. Hier konden ze deelnemen aan
verschillende workshops en op deze manier
kennis maken met activiteiten die er in de
gemeente Borger-Odoorn te doen zijn op het
gebied van sport en cultuur. Zo konden leerlingen
leren golfen, muziek maken, zingen, voetballen
en kennis maken met de scouting en outdoor
activiteiten. De leerlingen hebben deze middag
veel plezier gehad!

UITNODIGING: “Gezin zijn met God - over
opvoeden in 2017”

Denkt
u
aan
de
fietsenkeuring
op
maandagmiddag 9 oktober? Alle leerlingen
moeten dan met de fiets op school komen zodat
deze gekeurd kan worden door vrijwilligers van
Veilig Verkeer Nederland en een aantal ouders.
Nieuws uit groep 7 en 8
Sinds afgelopen woensdag is de allergrootste
scholenactie van Nederland weer van start
gegaan: de Kinderpostzegelactie. De kinderen
zetten zich in voor andere kinderen, door
producten te verkopen. De kinderen gaan
proberen om in 1 week genoeg geld op te halen
om 400.000 kinderen te helpen. Bijvoorbeeld,
kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen,
of kinderen die moeten werken. Meer informatie
staat op www.missie 2017.nl.
Dinsdag 3 oktober is er een voorleeswedstrijd in
groep 7/8. De leerlingen lezen dan een fragment
voor uit hun favoriete leesboek. Een jury en de
leerlingen uit groep 5 tot en met 8 gaan stemmen
en de winnaar gaat dan door naar de finale.
De drie besten gaan donderdag 12 oktober
voorlezen aan de groepen 1 tot en met 8.
Aan alle voorlezers: veel plezier en succes!

De kerken uit 2e Exloërmond, Valthermond en
Nieuw-Weerdinge nodigen alle ouders uit onze
dorpen uit voor een Leerhuis-middag en avond
met de titel
“Gezin zijn met God - over opvoeden in 2017”
op vrijdag 3 november 2017, van 16:00-20:30
uur.
in het kerkgebouw van de Baptisten
Gemeente 2e Exloërmond, Zuiderdiep 85.
Er worden twee workshops gegeven door de
organisatie Raise Up.
De eerste workshop, “Family Talk”, om 16:00 uur,
beantwoord vragen over opvoedstijlen, emoties,
stress, gedrag en nog meer zaken die de sfeer in
jullie huis bepalen. Hoe werk je nu met elkaar aan
een
warm,
christelijk,
open
betrokken
gezinsklimaat?
Na deze workshop is er een gratis eenvoudige
maaltijd met elkaar te delen en alle ruimte voor
gezellige ontmoeting.
De tweede workshop, “Lekker boei-end” begint
om 19:00 en gaat in op de vele verslavende
zaken die onze kinderen tegen komen. Hoe kan
je verslaving voorkomen? Hoe ga je er mee om?
En welke wegen van herstel zijn er?
Het gaat om opbouwende en interactieve
trainingen, dichtbij de dagelijkse praktijk.
Meer informatie en opgave (voor 27 oktober
2017)
gaat
via
ds.
Maurits
Luth:
voorganger@bgte.nl / 06-10151777.

