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18 september: Startfeest! (17.00-19.00u)
22 september: 1e Leerlingenraad
23 september: project afval: “Op je kop in de prullenbak”
30 september: Bosuitje
1-10 oktober : Kinderboekenweek thema “feest”
6 oktober
: fietsen controle

Trefwoord: 8 - 26 september “Discipline”; Over wat je moet doen, ook al heb je geen zin, en over
zelfbeheersing die sterk maakt. Uit de bijbel lezen we hierover verhalen uit (1 Samuel 1 tot en met 8.)
29 september- 24 oktober; “groot en klein” ;Hoe is het om letterlijk de grootste te zijn of de kleinste
of in de figuurlijke zin van het woord? Ook praten we over de verrassende kracht van de kleinste of de
mogelijke onmacht van de grootste. Uit de bijbel horen we verhalen over Saul, David & Goliat, en David tot
koning gekozen. (1 Samuel 16 & 17)
We zijn bijna weer helemaal gewend! De informatie is geweest en we kunnen terug kijken op een
informatieve avond met een goede opkomst. Op de dag dat deze Zendmaster, eindelijk weer, digitaal
verstuurd is hebben we het startfeest.. En zo kunnen we vaststellen dat we allemaal onze draai weer aardig
vinden op school! Ook de regels zijn gelukkig bij bijna iedereen weer bekend, voor de duidelijkheid hierbij
ook nog even in deze Zendmaster: om 8.25u. & 13.25u gaat de eerste bel, dit is het moment voor alle
leerlingen van groep 3-8 om in de rij te gaan staan. We gaan daarna per groep gezamenlijk naar binnen. De
groepen 1/2 mogen vanaf 8.20u. & 13.20u met ouder/verzorger naar binnen.
Fietscontrole op school. De jaarlijkse fietscontrole voor kinderen van groepen 3 t/m 8 zal worden
uitgevoerd op maandagmorgen 6 oktober.
Gecontroleerd zal worden op; remmen, verlichting, reflectoren, bel, spatborden, stuur, trappers, profiel van
banden en handvatten. Wij vinden het belangrijk dat uw kind op een degelijke- en veilige fiets rijdt, daarom
vragen wij u ter voorbereiding zelf vooraf de fiets te controleren en, zo nodig, in orde te maken.
Startfeest. Zoals u in de uitnodiging voor ons startfeest heeft kunnen lezen begint het feest dit jaar om
17.00u en sluiten wij het af om 19.00u. Het wordt een Amerikaanse Barbecue we vragen u dus om zelf eten
en frisdrank mee te nemen. Naast deze barbecue zijn er natuurlijk ook activiteiten te doen!
Afval project gemeente Eelde “Op je kop in de prullenbak!. Vanaf 23 september zullen wij deelnemen
aan het afvalproject van de gemeente Eelde. We willen in die tijd zoveel mogelijk weg te gooien “witgoed”
verzamelen. Dus als u thuis nog apparaten heeft staan die weg gegooid wilt u deze meegeven?
Voor alle duidelijkheid het gaat alleen om witgoed (computers, radio’s, etc..) Wij hopen veel te verzamelen.
Gezocht: wasouder; wij zoeken dit schooljaar een nieuwe wasouder. Als u periodiek wel eens onze
keukendoeken wilt wassen vragen wij u vriendelijk dit even aan de eigen leerkracht door te geven!
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Bosuitje; We gaan met de hele school naar het bos, dit doen we op dinsdagmiddag 30 september.
We gaan in groepen met kinderen van verschillende leeftijden het bos op een andere manier beleven.
Op deze manier leren de kinderen ook kinderen uit de andere groepen kennen en samen gaan we
verschillende opdrachten uitvoeren en spelletjes spelen. Dit bosuitje is onder schooltijd. Bij regenachtig weer
is het goed om laarzen mee te nemen of aan te trekken. We hopen op een gezellige middag!
Namens het team, Frank en Margreet.
Kinderboekenweek; Van woensdag 1 oktober t/m vrijdag 10 oktober is het weer kinderboekenweek! Dit
jaar is het thema FEEST. In deze periode staat lezen in onze school centraal. En dit is niet zomaar, want
lezen is heel belangrijk en ook heel leuk!
In de kinderboekenweek gebeurt er van alles: er komen echte schrijvers op school, de juffen van de
kleutergroepen vieren hun verjaardagen en er worden lessen gegeven die bij het thema passen.
Er zijn een paar data waar we u en jullie op willen wijzen:
 Op woensdag 1 oktober wordt de kinderboekenweek officieel geopend. Op deze dag mogen kinderen
zich verkleden of op een andere manier zorgen dat ze er FEESTelijk uit zien!
 Op vrijdag 3 oktober is er ’s ochtends een voorleesfeest! Alle kinderen mogen dan hun
lievelingsboek(en) meenemen. De kinderen gaan elkaar voorlezen door de hele school en mogen
elkaar hun lievelingsboek(en) laten zien.
 Op deze dag is er ’s middags een leesmarathon in de bovenbouw. Kinderen van groep 5 t/m 8 mogen
in hun chillkleren op school komen, met hun lievelingsboek(en). We gaan relaxed lezen, maar ook
andere dingen doen die bij het thema passen.
 Op vrijdag 10 oktober sluiten we de kinderboekenweek weer af. Op deze vrijdag kunnen ouders en
kinderen van 8:30 tot 8:50 komen kijken in de groepen. De kinderen willen vast en zeker laten zien
wat ze gedaan en gemaakt hebben! (Als dit voor u een lastig moment is, kunt u bijvoorbeeld ook
even na schooltijd komen kijken.) Kunt u/kan jij niet wachten tot de kinderboekenweek begint of Wilt
u/wil je alvast in de sfeer komen? Met deze link kun je het officiële lied bekijken en oefenen:
http://www.youtube.com/watch?v=8tlrUm_G10k
Wij hebben er zin in! Namens het team, juf Titia en juf Ilja
Bewegingen rondom bewegingsonderwijs: voor de groepen 6/7a & 7b/8 zoeken wij ouders die de
groepen willen begeleiden naar de sporthal.Als u hier wel een rol in wilt spelen vragen wij u dit bij de
leerkrachten van de groepen 6-8 te melden. Voor alle duidelijkheid, douchen alle leerlingen vanaf groep 5 na
de gymnastiekles.
Contactouders per groep: Nog niet alle groepen hebben een nieuwe contactouder! Tijdens de informatie
avond hebben wij in alle groepen een oproep voor een contact ouder gedaan, nog niet uit alle groepen
hebben wij hierna een aanmelding gekregen. Als u wel wilt zou u dit willen doorgeven aan de eigen
leerkracht?!
Leerlingen Raad
Afgelopen dinsdag zijn er verkiezingen gehouden in de groepen 5-8 voor het vormen van de
Leerlingenraad. In de Leerlingenraad komen zaken aan bod als; verbeteringen op het plein, klas, wat er
speelt in de school, ideeën . De vertegenwoordigers uit genoemde groepen komen regelmatig samen
(tussen de middag) om met elkaar te “sparren”. Maandag 22 september is onze eerste
“kennismakingsbijeenkomst” . De leerlingen die in de LLR zitten blijven over en het is fijn als ze dan een
broodje meenemen. We komen dit jaar altijd tussen de middag op een maandag samen. De leerlingen die
zijn gekozen zijn; Dianne, Bram, Jort, Olivia, Sarian, Ezra E. , Evelien, Jesse, namens het team ; juf Coby.
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