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Nieuwsbrief november 2016
Daar zorg ik voor
In deze herfstweken lezen we met de kinderen de verhalen over koning Saul en David. De koning heeft last van
buien waarin hij zichzelf niet is. Dan is hij boos en somber en kan niemand hem opvrolijken. Behalve David, die
met zijn harp liedjes speelt waar de koning even door verandert. Wat koning Saul niet weet, is dat die zelfde
David door de profeet Samuël tot nieuwe koning is gezalfd. Zo ontwikkelt zich een spannend verhaal waarin
David de held is en de koning steeds banger wordt. Toch komt het niet tot een confrontatie tussen de twee. De
koning sterft uiteindelijk buiten het gezichtsveld van David. Pas daarna komt David zelf op de troon.
Met de kinderen gaan we aan de hand van de verhalen in gesprek over thema’s die van alle tijden zijn. Het gaat
over kwetsbaarheid en over lef. Over hulp zoeken en vluchten, over wat je doet als je een conflict met iemand
hebt. Bij de verhalen over het koningschap dient zich de vraag aan, welk gedrag echt ‘koninklijk’ is. Het gaat
niet om kracht en geweld, maar om wat goed is voor de wereld om je heen. Ook vandaag de dag is het goed als
mensen zich daardoor laten leiden in de keuzes die ze maken.
Wij wensen de kinderen weer veel plezier en inspiratie bij het werken met de verhalen. En misschien kunt u er
thuis ook nog eens met ze over in gesprek gaan. In de meeste kinderbijbels zijn delen van deze verhalen terug
te vinden!

Schoolapp
Wij beschikken over een SchoolApp!
Voor de vernieuwde app zie het instructiefilmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=CEFRQ0H8Avs , dit filmpje kunt ook vinden op de homepage
van de site.
De codes voor de groepen 1 t/m 8
Groep 1-> gr12015
Groep 2-> gr22015
Groep 3-> gr32015
Groep 4-> gr42015
Groep 5-> gr52015
Groep 6-> gr62015
Groep 7-> gr72015
Groep 8-> gr82015
Inloggen met www.cnbswegwijzer.nl
Heeft u hulp nodig? We willen u graag helpen!

Huiswerk op onze site!!!
Voor groep 1 t/m 8 staat het huiswerk op de site. Dit kunt u vinden onder het kopje groepen. U klikt
op het kopje groepen en kiest de groep waar het om gaat. Ook staat er regelmatig bij dit onderdeel
wat er bijvoorbeeld voor handenarbeid mee moet worden genomen, de letter van de week voor de
kleuters en natuurlijk veel andere wetenswaardigheden en tips die voor u misschien wel belangrijk
kunnen zijn.
Lekker lezen

Een aantal boeken voor u getipt!
De serie van Dolfje weerwolfje, geschreven door Paul van Loon is geschikt voor kinderen
vanaf groep 4.
Bijvoorbeeld: Het MaanMysterie
Samenvatting:
Een geheimzinnige dame met een zwarte sluier...
Opa Weerwolf is smoorverliefd! Dolfje vertrouwt het niet. Wie is die vreemde dame? Ze
voert iets in haar schild, Dolfje weet het zeker. Maar ook Timmie en Leo doen anders dan
anders. Komt het soms door die gekke weerwolfmaan, hoog in de lucht?

De serie van Dummie de Mummie van Tosca Menten is geschikt vanaf groep 5.
Bijvoorbeeld: Dummie de mummie in Rome!
Samenvatting:
Dummie doet namens Klaas stiekem mee met een pizzawedstrijd. Als Klaas wint
met zijn oer-Hollandse broccolipizza, is hij natuurlijk apetrots, tót blijkt dat er
een reis naar Rome aan de winst vastzit. Dummie is niet meer tegen te houden
en natuurlijk vertrekken Klaas, Goos en Dummie naar Rome.
In Rome bezoeken ze alle Romeinse hoogtepunten, daarbij geholpen door de
kleine, trotse Rafael, zoon van de pizzabakker. Die vertelt hen vol vuur over alle
geheimen uit de Oudheid. Over ondergrondse gangen. En over keizer Nero, die
het liefst naar de gladiatorenspelen keek door een enorme, geslepen,
koninklijke smaragd… uit Egypte! Opeens is Dummie door het dolle heen. Die
koninklijke smaragd kan zomaar de steen zijn die hij ooit aan zijn moeder heeft
gegeven op het feest voor de Nijl. Aangewakkerd door Rafael begint Dummie
een koppige zoektocht naar die geheimzinnige steen.
Een superspannend reisverhaal met een onverwachte ontdekking.

Gezocht verkeersouders
We zijn nog steeds op zoek naar twee nieuwe verkeersouders die de veiligheid rondom de school
bewaken, mee helpen met verkeersprojecten en het verkeersexamen van groep 7.
Mediawijsheid en onze methoden(vervolg)
Ieder kind heeft recht op eigentijds, uitdagend
onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de eigen
talenten en dat een goede voorbereiding is op leven
en werken in de 21e eeuw. Dergelijk onderwijs vraagt
om leermethoden die modern, op maat en activerend
zijn en die de leerling centraal stellen. De inzet van
ICT is daarbij cruciaal. Graag vertellen we u in de
volgende nieuwsbrieven iets meer over onze
methoden en mediawijsheid.
Op dit moment hebben we de nieuwste methoden besproken. Wanneer er zich nieuwe methodes
aandienen, informeren we u hierover.
Invoering Tablets
Op dit moment worden de tablets gebruikt in iedere klas. Dit betekent nog niet dat we de lesboeken
van de methoden weg kunnen laten. Er is nog onderzoek gaande naar betaalde- en gratis apps die
ons en de kinderen nog meer kunnen helpen met het gepersonaliseerd leren. Ook zoeken we naar
apps waarbij de kinderen hun technische en creatieve vaardigheden kunnen gaan gebruiken en
verbeteren.
We zien dit jaar als een pilotjaar waarin het beleid rondom het werken met i-pads vorm gaat krijgen.
Integraal huisvestingsplan(scholen) gemeente Hardenberg
Hoera! Er is bij de gemeente geld vrijgemaakt voor het bouwen van een nieuwe school. Het plan is
inmiddels besproken met de wethouder. Helaas vindt de wethouder, dat dit nog verder uitgewerkt
dient te worden voordat het in de raadsvergadering besproken gaat worden. Dus, we gaan weer aan
de slag, samen met huisvestingsbureau Lindhorst! Via de volgende nieuwsbrief krijgt u nieuwe
informatie over dit onderwerp.

Gezondheidsonderzoeken door GGD IJsselland
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin jullie wonen
heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen.
Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en vaccinaties te geven. Maar jullie kunnen ook
tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken
graag met jullie mee.

Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind
een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven.
Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangen jullie een uitnodiging.
► Als uw kind 5 of 6 jaar oud is
Het gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5 of 6 jaar is veranderd. We doen het onderzoek nu in
twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op
een later moment nodigen we kind en ouder(s) uit bij ons op het consultatiebureau voor het tweede
deel van het gezondheidsonderzoek door onze jeugdverpleegkundige.
► Als uw kind 10 of 11 jaar oud is
Tijdens dit onderzoek meet onze doktersassistente op school de lengte en het gewicht van uw kind.
U vult als ouder van tevoren een vragenlijst in en kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld
over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover dan contact met u op.
► Als uw kind in groep 8 zit
We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.
Tussendoor een vraag?
Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of
loop eens zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website.
Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg

Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website www.ggdijsselland.nl

Schoolfruit
In de week van 7 november starten we
met het project schoolfruit. In elke week
zijn er twee vaste dagen waarin we in de
ochtendpauze fruit gaan eten. U hoeft de
kinderen op deze dag geen versnapering
voor de morgen mee te geven. Dat doen
wij!!

Waarom EU-Schoolfruit?
EU-Schoolfruit werkt! Het is lekker, gezond, leerzaam en duurzaam!












Het is lekker en gezond. Op dit moment eet maar 2% van de Nederlandse kinderen genoeg
groente. Een kwart krijgt elke dag twee stuks fruit. De porties vergroten is gemakkelijk en
levert gezondheidswinst op. Een goede eerste stap is: vaker fruit en groente eten op school.
Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan met een goed schoolfruitbeleid, kiezen thuis
ook vaker voor fruit tussendoor. Ook eten zij meer groente dan voorheen. 80% van de
ouders vindt schoolfruit prettig.
Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting.
Dat geldt voor soorten uit de volle grond en van het seizoen, maar bijvoorbeeld ook voor een
aantal importproducten, zoals bananen en sinaasappels.
Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de herkomst van eten, de seizoenen en over
de verschillende soorten fruit en groente.
Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op de zeven kinderen
te zwaar. Fruit en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen
meekrijgen dat fruit en groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om minder te
snoepen en snacken.
Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten:
zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.

http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Ouders/Waarom-EU-Schoolfruit.htm

schoolontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt is al 13 jaar het grootste educatieve ontbijtevenement van Nederland.
Elk jaar begin november maken we van ontbijten een feestje in het hele land. Een week lang. Dit jaar
van 7 tot en met 11 november. Bij deze 14e editie gaan zo'n 520.000 basisschoolkinderen samen
ontbijten op 2.720 scholen.
Ook bij ons op school wordt op 9 november het schoolontbijt verzorgd. Op die dag mogen de
kinderen zonder ontbijt naar school en ontbijten ze samen met hun klasgenoten.
http://www.schoolontbijt.nl/het-nationaal-schoolontbijt

Belangrijke data:
datum
01-11-2016
02-11-2016
02-11-2016
07-11-2016
08-11-2016
09-11-2016
10-11-2016
10-11-2016
11-11-2016
14-11-2016
15-11-2016
15-11-2016
17-11-2016
17-11-2016
21-11-2016
22-11-2016
24-11-2016
05-12-2016
12-12-2016

activiteiten
Voorstelling groep 5 en 6
Vrije dag groep 1 t/m 4
Fietskeuring groep 5 t/m 8, fietsen mee naar school!!
Start schoolfruit, de dagen zijn nog niet bekend
Bezoek Rijksmuseum groep 7 en 8
Nationaal schoolontbijt
Voorlichting van de 7 Linden in Dedemsvaart, bij ons op school, zie kalender
Voorlichting Nieuwe Veste Hardenberg, bij ons op school, zie kalender
Juf Henrike De Jonge jarig
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
Bezoek aan ROVA groep 5 en 6
Bezoek aan ROVA groep 7 en 8
Voorlichting Vechtdal College bij ons op school, zie kalender
Vrije middag groep 1 t/m 4
Bestuursvergadering
Nio-toets groep 8
Sinterklaas
Vrije middag groep 1 t/m 4

