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studiedag team > alle kinderen zijn VRIJ
14.00-14.30 uur Boekenmarkt + Expositie Blink

WELKOM OP SCHOOL

Welkom in groep 1: Mike Bosklopper!

EVEN VOORSTELLEN: JUF SANNE
Hallo ouders,
Mijn naam is Sanne Kisteman. Ik ben dit jaar samen met Koen
Grothues de leerkracht in groep 6. Ik zal dit jaar, vanuit KPZ
Zwolle, mijn WPO-stage lopen op deze school. Helemaal nieuw ben
ik niet, want vorig jaar heb ik de eerste helft stagegelopen in de
groep 3/4. Misschien leuk om even wat over mijzelf te vertellen: ik
ben 21 jaar en woon in Nijverdal. Ik houd erg van lezen en
paardrijden. En als Formule 1 op tv is, dan kijk ik dat graag.
Ik heb ontzettend veel zin in dit schooljaar en kijk erna uit om
samen met de kinderen aan de slag te gaan. Ik zie jullie vast snel
op school, tot dan!

EVEN VOORSTELLEN: JUF LIEKE
Lieke Holtmaat
18 jaar
Luttenberg
Student Onderwijsassistent
Ik doe de opleiding onderwijsassistent op Landstede in Raalte, ik zit nu in
mijn 3de jaar
Ik kom dit jaar stage lopen in groep 1,2 op de donderdag en de vrijdag.

EVEN VOORSTELLEN: JUF LOTTE
Hallo, mijn naam is Lotte Schiphorst.
Momenteel ben ik 18 jaar en doe ik de opleiding Onderwijsassistent. Dit
is mijn derde en laatste jaar aan het Deltion College. Ik kom stagelopen
in groep 3 onder de begeleiding van Mirjam Lohuis. Ik ben hier dus ook
voor de ondersteuning van de kinderen, maar natuurlijk ook om te leren.
Ik ben aanwezig op de maandag en dinsdag, van het begin tot einde van
het schooljaar. Als u vragen hebt kunt u die zeker stellen.
Ik kijk uit naar dit jaar, en hoop de kinderen allemaal te leren kennen!

BOEKENMARKT KINDERBOEKENWEEK
Heb jij thuis alle boeken al uitgelezen en heb je zin in een ander boek of tijdschrift?
DIT IS JE KANS!
Kom op donderdag 13 oktober naar
de boekenmarkt van 14:00 tot 14:30 uur op onze school
en nodig ook jouw papa, mama, broertjes en zusjes uit!
Op dinsdag 11 oktober en woensdag 12 oktober mag je
alvast jouw boeken meenemen. Deze kun je in jouw klas
neerleggen.
Neem je dan ook een kleedje en donderdags een beetje wisselgeld mee?
Alle andere kinderen kunnen ‘s middags onder schooltijd rondlopen en mogen
voor maximaal 5 euro aan boeken kopen. De tijdschriften worden verkocht voor €0,20 en
de boeken voor €1,00.

EXPOSITIE BLINK
Dit schooljaar zijn wij begonnen met een nieuwe methode
Blink en werken we aan het thema 'WOW, de wereld' in de
groepen 3 t/m 8.
Op donderdag 13 oktober kun je naast de boekenmarkt
ook komen kijken naar onze expositie over dit thema, ook
van 14:00 tot 14:30 uur. Wij zijn erg trots op onze leuke,
grappige en mooie ontdekkingen en willen dit graag aan jou
laten zien. Kom je ook?

HANDIG: EEN WARME TRUI
Ook op school hebben we te maken met hoge energiekosten. Net als bij u thuis moeten
we dus goed letten op de stookkosten. De overheid adviseert om in openbare gebouwen
de thermostaat op 19 graden te zetten. Binnen alle scholen van onze stichting wordt
deze temperatuur daarom ook automatisch ingesteld.
Voor goede luchtkwaliteit en gezonde ventilatie wordt ook gezorgd. In alle leslokalen
staat namelijk een CO2-meter waarop afgelezen kan worden of de ventilatie in orde is.
Ramen en deuren hoeven niet de hele dag wijd open te staan, maar moeten wel worden
opengezet wanneer de meters een slechte luchtkwaliteit aangeven.
Nu de koudere periode aanbreekt adviseren wij dan ook om uw kind goed aan te kleden.
Een extra vest of trui meegeven kan zeker op koude dagen geen kwaad.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u het financieel en secretarieel jaarverslag van
de oudervereniging. Deze verslagen zijn vastgesteld tijdens de vergadering van 20
september jl.
Wanneer u vragen heeft over deze stukken kunt u zich op donderdag 3 november a.s.
om 19.00u melden bij de OV. De OV vergadert die avond op school en beantwoordt uw
vragen graag.

LEEFSTIJL
Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele
vaardigheden. Wij informeerden u onlangs over het feit dat wij gestart zijn met het
eerste thema waarin de sfeer in de groep centraal stond.
In oktober gaat thema 2 van start: Praten en luisteren.
Dit thema gaat over communicatie: over praten, luisteren en stil zijn. Allemaal actieve
vaardigheden die kinderen gaandeweg leren. Volwassenen kunnen daarin het goede
voorbeeld geven. Zo leert uw kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk kan zijn als
zelf iets vertellen.
Ook dit thema bestaat uit vier lessen. Alle groepen zijn hier ongeveer zes weken mee
bezig.

