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OKTOBER 2011
Agenda:
4 okt:
Dierendag
5 okt:
Kinderboekenweek
9 okt:
School Kerk Gezinsdienst
11 okt: groep 3/4/5 naar bibliotheek Grou
11 okt: 15-minutengesprekken
11 okt: Algemene ledenvergadering
13 okt: gr. 8 naar bibliotheek Grou: Tosca Menten
13 okt: Boekenmarkt
13 okt: 15-minutengesprekken
17 t/m 21 okt: Herfstvakantie
24 okt: Luizencontrole
24 okt: groep 3/4/5 uurcultuur
28 okt: Ophalen oud papier (va. 18.00 u)

“De Vreedzame School” deze maand:
We horen bij elkaar
- Taken verdelen
- Opstekers, afbrekers en
omgangsafspraken
- Meningsverschillen
- We zeggen: “Stop! Hou op!” als
we het plagen niet meer leuk
vinden.

(Ophalers: fam. Kramer en fam. Hiemstra)

1 nov:

MR-SAC-vergadering
“Trefwoord” deze maand: Zien
Wat we zien en wat we denken te zien, wat anderen ons laten zien of juist
verbergen. Met je hart zien wat je ogen nog niet waarnemen.
Verspieders van het Beloofde Land; de ziener Bileam en koning Balak; Mozes ziet
het Beloofde Land (Numeri 13 t/m 24; Deuteronomium 34)

*************************************************************************************************************

Bijlagen
Naast deze info ontvangt u ook de planning van de 15-minutengesprekken van volgende week.
Bruiloft
Wat zag juf Sanne er mooi uit afgelopen vrijdag. En wat was het leuk dat we bij het raadshuis mochten
komen om ze als pas getrouwd stel toe te zingen en te blazen. De zonnebloemen pasten helemaal bij
deze zonovergotene dag. Oeltsje en Sanne, veel geluk toegewenst!
Juf Sanne wil graag iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten en attenties.
Korfbal
De kinderen van groep 6, 7 en 8 mochten afgelopen vrijdag lekker korfballen. Groep 7/8 is 2 e in de
poule geworden en groep 6 was 3e in de poule. Het was een leuke en sportieve zomermiddag!
Ouderhulp
Fijn dat weer velen van jullie zich vrijwillig willen inzetten, bedankt daarvoor! We hebben u ingedeeld
waarvoor u zich hebt aangemeld. Voor een aantal activiteiten zijn echter zo veel aanmeldingen dat het
goed kan zijn dat u daar niet voor benaderd wordt. De leerkracht van de betreffende groep neemt tijdig
contact met u op; mocht het voor u te lang duren (i.v.m. vrij vragen) schiet haar dan zelf even aan!
Stagiaires
Er zijn inmiddels 2 heren actief bij ons op school. Yannick is op de dinsdag in groep 3/4/5 en Gregor op
donderdag in groep 6/7/8. Welkom en een leerzame tijd bij ons op school.
Skeeleren
Uiteraard vinden we het hartstikke mooi om te zien hoe graag kinderen skeeleren. Op het plein levert
het echter best wel gevaarlijke situaties op. Daarom mag er op het plein niet geskeelerd worden, dus
op skeelers naar school prima, maar op het plein graag de schoenen aan.

Kinderboekenweek / boekenmarkt
Morgen gaat de kinderboekenweek, met als thema “Superhelden”, van start. Er gaan verschillende
activiteiten plaatsvinden rondom dit thema. Op donderdag 13 oktober zal er van 14.30 – 17.00 uur een
boekenmarkt op school zijn! Dus de kinderen, maar ook ouders of andere mensen die nog boeken over
hebben om te verkopen, mogen deze op school inleveren. Uiteraard is ook iedereen van harte welkom
op de boekenmarkt, dus neem iedereen die van lezen houdt maar mee!!! De opbrengst wordt gebruikt
om nieuwe leesboeken aan te schaffen.
School Kerk Gezinsdienst
Deze dienst heeft als thema “Helden” en er worden 2 kinderen gedoopt. Het begint om 9.30 uur in de
kerk van Tersoal. De kinderen mogen gezellig bij hun ouders zitten. Voor kinderen jonger dan 4 jaar is
er oppasdienst en naderhand is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken. Jullie komen toch ook?
Vreedzame School: Mediatoren
De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben de mogelijkheid gehad om te solliciteren, zodat ze mediator
kunnen worden! „De opleiding‟ wordt momenteel gevolgd door Fleur, Jildou, Jan Arie, Daan, Chris,
Hylkje, Frouke en Marieke. Na de herfstvakantie zijn er dus nieuwe mediatoren.
Oude auto
Wie heeft er belangstelling voor het „oude‟ toestel van het plein? Met deze auto kun je ongetwijfeld nog
vele leuke avonturen beleven! Graag even melden bij juf Anita.
Klimop plantjes
Graag zouden wij de borders op het plein op willen vullen met klimop. Wellicht hebt u nog wel wat over
in de tuin. Zou u dit door willen geven aan juf Herma?
Op tijd in / op tijd uit
Er komen ons zo nu en dan opmerkingen ter ore over het op tijd op school komen, maar ook over het
op tijd weer uit school komen. Het gebeurt wel eens dat wij net niet op tijd zijn, maar vaak blijven de
kinderen zelf ook nog wel even in het lokaal of bij de kapstokken “hangen”/ nog even kletsen… Hier
zou u zelf afspraken over kunnen maken met uw kind (-eren).
MR/SAC notulen
De notulen van de MR/SAC vergaderingen hangen wanneer ze vastgesteld zijn op het prikbord, maar u
kunt ze ook digitaal ontvangen. Geeft u dit dan even aan bij Thea: theabuma@hotmail.com.
Nieuwe Schoolmaatschappelijk werkster
U kunt, als ouder, de schoolmaatschappelijke werker rechtstreeks benaderen. Ook kunt u als ouder
aan de leerkracht of de interne begeleider van school vragen om het eerste contact te leggen. De
schoolmaatschappelijke werker kan dan vervolgens contact met u opnemen.
Het SMW biedt kortdurende ondersteuning aan ouders, kinderen en leerkrachten. Daarnaast verwijst
het SMW eventueel door voor verdere hulp (zie ook de schoolgids).
Greetje Zwaagstra is als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan onze school.
Ze is bereikbaar per mail gzwaagstra@smwf.nl of op telefoonnummer 0513-623421.
Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdag.
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Opbrengst Zendingsgeld september:

→ € 42,29

Verjaardagen oktober:
5 okt. Anthe Boonstra
7 jaar
12 okt. Frouke van Kolck 10 jaar
21 okt. Idse de Boer
9 jaar
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