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Nieuwsbrief oktober 2016
Op Weg
Als je onderweg bent, kun je veel leren. Je ziet dingen die je eerder nog niet zag, je leert andere
mensen kennen en vroeg of laat kom je ook jezelf tegen. In de eerste weken van het nieuwe
schooljaar lezen we met de kinderen uit het boek Exodus. Het gaat over het volk Israël. Ze leven in
slavernij in Egypte, ze hebben het moeilijk. Maar zo kan het niet blijven. God stuurt Mozes naar de
farao om hem te vertellen dat het volk weg zal gaan. Uiteindelijk gebeurt dat ook en trekken de
Israëlieten veertig jaar door de woestijn, op weg naar het beloofde land. Onderweg krijgen ze steeds
meer te zien van de toekomst die God voor ogen heeft.
Met de kinderen denken we in deze periode na over onderweg zijn. Veel
kinderen zijn net op vakantie geweest, ze komen terug met reiservaringen
en mooie herinneringen. Misschien zijn ze zelfs wel een beetje veranderd
in de vakantie. Nu ze weer naar school gaan, gaan ze samen het nieuwe
schooljaar in. Ook daarin staat hen weer van alles te wachten: leuke
gebeurtenissen, lastige taken en soms kleine wonderen. Het kan
bijzondere momenten opleveren als je die ervaringen met elkaar deelt.
Want samen op weg zijn is leuker dan alleen!

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

Van 5 tot en met 16 oktober is het
Kinderboekenweek.
Dit jaar is het thema ‘Voor altijd jong!’. In dit
thema staan opa’s en oma’s centraal. Het
thema nodigt erg uit om in de klas
aansluitende activiteiten uit te voeren. Over
deze activiteiten ontvangt u in de komende
week meer informatie!

Gezocht verkeersouders
We zijn 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 iets meer
over onze methoden en mediawijsheid.
Burgerschap
In het advies van Platform Onderwijs2032 krijgt burgerschap een stevige positie in het onderwijs. Of
misschien moeten we zeggen: een stevigere positie. Burgerschapsonderwijs is immers al tien jaar
verplicht. Toch is er nog een weg te gaan. Nu is het misschien wel belangrijker dan ooit om de school
een oefenplaats te laten zijn voor burgerschapsvaardigheden. Daarom gebruiken we op “De
Wegwijzer” het tijdschrift “Samsam”.
Waarom gebruiken we Samsam voor burgerschapsvaardigheden:
 Samsam maakt al meer dan 40 jaar uniek educatief materiaal over kinderrechten en
mondiale thema's.
 Het magazine is leuk, afwisselend en wordt hooggewaardeerd onder leerkrachten én
leerlingen.
 Door kinderen van over de hele wereld aan het woord te laten, brengt Samsam de wereld in
de klas.
 Samsam maakt ingewikkelde thema’s bespreekbaar in de klas
 Samsam verruimt de blik van de leerlingen
 Dekt de kerndoelen van burgerschap (34 t/m 39, 47 t/m
50)
 Draagt bij aan de ontwikkeling van 21st century skills
 Het lesmateriaal kan methode overstijgend ingezet
worden bij begrijpend lezen (Nieuwsbegrip),
wereldoriëntatie en levensbeschouwing
 Het tijdschrift bevat lesmateriaal dat de kinderen laat
nadenken over de wereld en hun rol daarin

Invoering Tablets
We kunnen u vertellen dat we de tablets nu inzetten in iedere klas naast het werk uit de methoden.
Er is onderzoek gaande naar betaalde apps 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.

Informatieavond
Zoals elk jaar is er dit jaar ook een informatieavond op 4 oktober. De
informatieavond is verdeeld in twee rondes, de eerste ronde is van
19.00 uur tot 19.50 uur en de tweede ronde is van 20.10 uur tot 21.00
uur. De leerkrachten geven informatie over de te behalen doelen
tijdens het schooljaar van iedere groep en aanvullende algemene
informatie. We achten het van groot belang voor u en uw kind dat u de
avond gaat bezoeken. Het deelnameformulier hebt u inmiddels
ontvangen.
Integraal huisvestingsplan(scholen) gemeente Hardenberg
Hoera! Er is een plan ingediend bij de gemeente voor een nieuw te bouwen school. De wethouder en
een medewerker hebben een bedrag voor de school begroot en dit wordt aangeboden voor de
gemeentelijke begroting van 2017. Binnenkort is er een gesprek over dit plan met de wethouder en
een ambtenaar. Wanneer het wordt goedgekeurd, kunnen we het verder gaan uitwerken voor de
raadsvergadering.
U hoort meer over dit onderwerp in één van onze volgende nieuwsbrieven.

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

Bewegingsonderwijs
Het komt nog geregeld voor dat de kinderen van
de groepen 3 t/m 8 geen gymkleren bij zich
hebben. We hebben als regel dat bij één keer
vergeten van de gymkleren, de leerling mag
assisteren tijdens de les van hun juf of meester.
Bij een tweede keer zit de leerling op de bank, lukt
dit niet dan gaat de leerling naar de klas!
Gymkleren zijn echt noodzakelijk tijdens een
gymles, we zouden het jammer vinden dat uw
kind de bewegingslessen daardoor moet missen.
We hebben gym op maandag en donderdag. Voor de kleuters geldt deze regel niet!
Nieuwe schoolshirts
Wist u dat we nieuwe schoolshirts hebben. Deze gaan we gebruiken tijdens de wandelvierdaagse, het
volleyballen en vele andere evenementen.

Belangrijke data:
datum
04-10-2016
12-10-2016
13-10-2016
17-10-2016
23-10-2016
25-10-2016
02-11-2016
08-11-2016

activiteiten
informatieavond
Schoonmaakavond/ volgende schoonmaakavond 13 maart
Voorstelling groep 1 en 2
Herfstvakantie
Juf Hanneke jarig
Bestuursvergadering met mr
Vrije dag groep 1 t/m 4
Bezoek Rijksmuseum groep 7 en 8

