Nummer 03: november 2018

Agenda:
9 november:
12 november:
14 november:
16 november:

Bovenbouw gastles dode hoek
Deze week rapportgesprekken
Bieb 11:00
Rapporten mee naar huis

Van Rita:
De herfstvakantie is achter de rug, we hopen dat u allen een fijne week heeft. Dan nu op
naar de oudergesprekken en de decemberfeesten. He is voor iedereen een drukke, maar
gezellige periode. Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in. Er zal regelmatig een
beroep worden gedaan op uw hulp en inzet. Zo rond Sinterklaas en Kerst is er altijd veel te
doen.
Maar eerst de oudergesprekken. Daarin zal met u worden besproken hoe uw kind het de
eerste periode op school heeft gedaan, hoe hij/zij gewerkt heeft, hoe hij/zij gespeeld heeft,
maar vooral of uw kind plezier heeft en zich prettig voelt op school. U mag zelf bepalen of
uw kind bij dat gesprek aanwezig is. Het gesprek gaat dan met uw kind en niet alleen over
uw kind. Wij vinden dat erg belangrijk. Als we van ons uit een gesprek met u alleen hadden
gewild, dan hadden we dat al eerder laten weten.
Van harte welkom.

Nieuwtjes groep 1-2-3-4:
•

•
•
•
•

Wij zijn een beetje verdrietig, want Liliana gaat ons verlaten. Na 14 november komt
ze niet meer op onze school.Ze gaat naar Kraggenburg verhuizen. Wat zullen we haar
missen. Gelukkig heeft ze belooft om af en toe te komen kijken hoe het met ons gaat
en verder is er natuurlijk de post, de mail, skype en kunnen we altijd met haar eens
een afspraak maken om bij haar te kijken. Namens ons allemaal: HEEL VEEL PLEZIER
OP JE NIEUWE SCHOOL : de Fladderiep in Kraggenburg.
Binnenkort komt Mandy bij ons in de klas om al een beetje te wennen. Van harte
welkom Mandy!! Fijn dat je in de groep komt.
Binnenkort komen de rapportjes voor groep 3 en 4.......spannend en leuk!!
En na de rapportjes........ komt al bijna Sinterklaas!. Ons Sinterklaashuis wordt al
opgebouwd..... Kom maar eens kijken hoe mooi hij gaat worden.
Na de Kinderboekenweek weten we allemaal dat we een heleboel vriendjes hebben
in school, waar we fijn mee kunnen spelen.

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
Wat hadden we weer een leuke maand! De Kinderboekenweek met het thema vriendjes,
kom erbij! We zijn gestart met het spelen van allerlei kanjerspelletjes op het schoolplein
met alle kinderen van onze school. Natuurlijk werd er ook gestreden om de titel
voorleeskampioen. De schoolkampioen werd Harmen Lammers met het boek: ,, De
waanzinnige boomhut van dertien verdiepingen’'. Dit boek is nu zo populair dat iedereen
het wil lezen. Lynn Pannekoek mag onze school vertegenwoordigen in de gemeente
Olst/Wijhe omdat ze het ook fantastisch deed en in groep 8 zit. Zij las uit het boek :Hoe
overleef ik mijn ouders?’' voor. Tijdens de kinderboekenweek hebben de kinderen een
workshop dans gevolgd samen met de kinderen in Den Nul .De afsluiting van de
Kinderboekenweek was wederom gezamenlijk door een speurtocht binnen en buiten de
school. De kinderen moesten kaarten zoeken die bij elkaar hoorden zoals bijvoorbeeld: Jip
en Janneke.
Daarna volgde een heerlijke herfstvakantie waarbij onze school ook nog actief was tijdens
het Oener koefeest voetbaltoernooi! De kinderen hadden getraind voor dit toernooi onder
bezielende leiding van Sander Brouwer. Super, Sander heel hartelijk bedankt! Alhoewel er
flink is gestreden en iedereen zijn best deed hoorden we dit jaar niet bij de winnaars.
Wie er dan toch nog bij de winnaars hoorden waren Lotte en Martijn! Zij wisten samen in
het SBS 6 programma: ,,Wie heeft de mooiste bruiloft?’' de fel begeerde eerste plaats te
veroveren en 5000 euro in de wacht te slepen! Van harte gefeliciteerd!!

Quote van Ayla:

Nieuws van Saskia:
Van de GGD:
Soms heb je een vraag: Mijn kind en media
Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beeldschermen: thuis, op school
en op straat. Met media bezig zijn is leuk en biedt kinderen veel kansen. Voor ouders is het
soms lastig om in de gaten te houden wat er online allemaal gebeurt, wat geschikte websites
en spelletjes zijn en hoelang kinderen per dag media mogen gebruiken. Hoe kun je hier goed
mee omgaan? Een paar tips:
•
•
•
•
•
•

Praat met je kind over het gebruik van media
Maak duidelijke afspraken over mediagebruik in het hele gezin en deel deze
afspraken met de oppas en opa’s en oma’s
Praat met anderen over hoe zij het doen
Gebruik media samen
Praat met je kind over wat hij ziet
Geef het goede voorbeeld

Wil je meer lezen over mediagebruik door kinderen? Bekijk dan de tipsheet over
mediagebruik voor 0 tot 5 jarigen en/of voor 6 tot 12 jarigen. Of bekijk het filmpje over
Beeldschermkinderen.
Wil je verder praten over beeldschermgebruik in jouw gezin of heb je andere vragen over de
ontwikkeling of opvoeding van je kind(eren)? Je bent van harte welkom bij ons gratis

inloopspreekuur op het consultatiebureau, op donderdag van 9.15 tot 9.45 uur in de
Bieënkorf in Wijhe en op dinsdag van 13.00 tot 13.30 uur in Olst (Averbergen 9)
Je kunt ons ook mailen: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl of bellen via 088 443 07 02.
Cunny Ottens. Jacomijn Dees en Mirjam Wichink
Jeugdverpleegkundigen
Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland

HVO

Dijkzicht
Voor de allereerste keer hvo, dat is best spannend, want wat gaan we allemaal doen?
In de hvo-lessen komen verschillende thema’s aan bod. We zijn dit jaar gestart met ‘wie ben ik?’ en
‘vriendschap’.
Wie ben ik?
Van groep 1 tot en met groep 8 hebben de leerlingen nagedacht over: welke dieren zij leuk vinden, welke
kleuren mooi zijn, wat zij graag doen, welke sport zij beoefenen enzovoorts. Allemaal vragen die iets zeggen
over jezelf. De resultaten, een eigen familiewapen, hangen in de klas. Ze zijn prachtig geworden.
Groep 6,7 & 8
Wie is de ander?
Aan de hand van vraag en antwoord erachter komen om wie het gaat. Dat bleek niet zo erg moeilijk. De
leerlingen kennen elkaar erg goed.

Vriendschap
Het thema van de Kinderboekenweek is ‘vriendschap’. Dit thema sluit mooi aan bij hvo, kinderen hebben hier
een mening over en vinden het leuk om over te praten. Leeftijd speelt hierin geen rol, kleuters kunnen ook al
goed aangeven wat vriendschap is. Groep 1, 2 heeft een vriendenrij gemaakt. Daarnaast allerlei morele
dilemma’s besproken met zowel groep 3, 4 en 5 als met groep 6, 7 en 8. Uiteraard krijg je andere antwoorden
in groep 3, 4 en 5 dan in groep 6, 7 en 8, maar dit thema spreekt de leerlingen erg aan. Bijvoorbeeld: ‘moet je
altijd voor je vriend opkomen?’, ‘mag je ook boos zijn op je vriend?’

Verjaardagskalender:
In november zijn jarig:
•

Mathijs Jacobs

3 november

Van harte gefeliciteerd!
En we wensen je natuurlijk een heel fijne dag!

