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Evaluatie informatieavond
Op 7 september hebben alle leerkrachten informatie gegeven over hun groep.
Heel veel ouders waren aanwezig!
De plannen voor het komend schooljaar zijn verteld, u kunt ze nalezen in ons
schooljaarplan.

Algemene ouderavond
Op maandag 2 november organiseert de school een algemene ouderavond met het thema:
`Ontwikkelen van het creatieve proces`.
Kunst Centraal begeleidt deze avond. De vragen die aan bod komen zijn:
Hoe herkent u creativiteit thuis?
Hoe geeft u thuis de ruimte om de creativiteit van uw kind te stimuleren?
We laten graag zien hoe we dat op school aanpakken. Het zal een actieve avond worden
waarbij u kennismaakt met verschillende vormen van het creatieve proces .
We hopen dat weer veel ouders aanwezig zijn!

Tentoonstelling Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek start op woensdag 7 oktober. Het thema is dit jaar: Raar maar waar!
De Kinderboekenweek wordt feestelijk geopend door juf Jonna en juf Yvonne.
’s Middags kunt u vanaf 12.30 uur de nieuwste kinderboeken kopen bij de
kinderboekenmarkt in de hal van de Werkschuit. De markt is open tot 13.30 uur.
Alle groepen hebben nieuwe boeken en een lespakket ontvangen.
U bent van harte welkom om met uw kind op woensdag14 oktober van 18.30 uur tot 19.30
uur de werkstukken van uw kind te bekijken.
KINDERBOEKENWEEKGESCHENK
Stel, je moeder zit in de gevangenis, maar ze is onschuldig. En die gevangenis staat op een
streng bewaakt eilandje in de Waddenzee. En je vader, daar heb je ook niets aan, want die
zit de hele dag te gamen. Wat doe je dan? Dan bedenk je een onwaarschijnlijk
bevrijdingsplan. Tenminste, dat doet Ro. Samen met zijn vrienden Archie en Lela begint hij
in een afgelegen schuur aan een fantastische uitvinding te werken. Want soms moet je iets
doen wat niemand ooit gedurfd heeft, hoe gevaarlijk en onmogelijk het ook is…
* Het Kinderboekenweekgeschenk is jaarlijks tijdens de Kinderboekenweek verkrijgbaar in
de boekhandel, bij aankoop van ten minste € 10,- aan kinderboeken. Ook verkrijgbaar als ebook, luisterboek, grootlettereditie en in braille.

Gezonde school
Zoals u weet zijn we al een paar jaar een gezonde school. Dit houdt in dat we veel aandacht
besteden aan sport en beweging, het welzijn van uw kind én aan gezonde voeding. Bij de
kooklessen proberen we zo gezond mogelijk te koken. Ook traktaties vanuit school zijn
zoveel mogelijk gezond. Daarnaast willen we ook aandacht besteden aan het drinken, dus
geen koolzuurhoudende dranken meegeven.
We merken dat de kinderen regelmatig op koek, snoep of chips trakteren als ze jarig zijn.
Als dit 30 keer per jaar gebeurt, krijgen de kinderen op school toch wel veel suiker en vet
binnen.
We zouden het fijn vinden als u de traktaties aanpast aan het beleid van school.
Op de volgende sites vindt u allerlei leuke ideeën:
www.gezondtrakteren.nl , www.lekkerfitopschool.nl
Op de informatieavond bleek dat veel ouders het belangrijk vinden om hun kind elke dag
fruit mee te geven. Dit vinden we een goede ontwikkeling!
Wilt u er rekening mee houden dat er niet gerookt mag worden op de schoolpleinen of bij
andere schoolactiviteiten waar de kinderen bij aanwezig zijn.

Dag van de leerkracht.
Op maandag 5 oktober is het dag van de leerkracht. Geheimzinnige enveloppen worden de
school binnengebracht..

Kledingactie
In de week van 26 oktober t/m 6 november organiseert de ouderraad weer een
kledingactie.
U kunt uw kleding in de daarvoor bestemde plastic zak doen die uw kind mee naar huis
krijgt. Op maandag 9 november wordt de kleding opgehaald.

Financiële verantwoording ouderraad.
Al enige jaren organiseert de penningmeester van de ouderraad in samenwerking met de
directie de mogelijkheid om de verantwoording van de oudergelden te bespreken. Dit was
altijd een week voorafgaand aan de algemene ouderavond. We merken dat er geen
behoefte is om dit vragenuurtje te bezoeken, zodat we daar niet meer een aparte avond
voor plannen.
Heeft u behoefte aan uitleg over de begroting en de verantwoording van de ouderraad,
dan kunt u op maandag 2 november om 19.00 uur bij de penningmeester terecht (een uur
vóór de algemene ouderavond).

Koningsspelen
Op de kalender staat dat de koningsspelen in 2016 op dinsdag 26 april worden gehouden.
Dit is onjuist. De koningsspelen worden op vrijdag 22 april georganiseerd.

Leerlingenraad
Leerlingen mogen kritisch kijken naar alles wat op school gebeurt.
De leerlingenraad geeft ze de mogelijkheid om voor hun belangen op te komen.
Dit jaar hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 de volgende leden uitgekozen:
Groep 4: Ruben Verhoeven
Groep 5: Daniel Savelli
Groep 6: Yassine Irman
Groep 7: Demi de Kiewit
Groep 8: Tim Arslan
De eerste vergadering is al geweest, het verslag hiervan kunt u op onze site lezen.
De tweede vergadering is gepland op vrijdag 9 oktober.

Tiende van Wijk
Op 9 oktober doen groep 6, groep 7 en groep 8 weer mee met de ‘Tiende van Wijk’.
De starttijden zijn: 9:00 uur groep 6, 10:00 uur groep 7 en 11:00 uur groep 8.

Lekkodagen
Afgelopen zaterdag stond de Werkschuit bij de Lekkodagen. Met allerlei activiteiten wilden
we geld inzamelen voor het project van twee oud-leerlingen die in Ethiopië sportprojecten
willen opzetten. Veel kinderen hebben geholpen. De opbrengst van de dag was: € 143,60.
Op donderdag 1 oktober wordt de cheque uitgereikt aan Fatima en Shelley.
Zij zullen ervoor zorgen dat er mooie materialen voor de kinderen uit Ethiopië gekocht
worden.

Code week
In de week van 12 oktober gaan we op school aandacht besteden aan programmeren.
Programmeren is tegenwoordig een belangrijke vaardigheid, waar we kinderen mee in
contact willen brengen. Hieronder staat informatie over deze Codeweek.

Programmeren is hét lezen en schrijven van de toekomst. Dat vinden Kennisnet en
ECP Platform voor de InformatieSamenleving, initiatiefnemers van de Nederlandse
Codeweek. De Codeweek vindt dit jaar plaats van 10 tot en met 17 oktober.
Code is overal. Het zit achter iedere interactie tussen mens en computer.
Je hoeft zelf niet goed te kunnen programmeren om de taal van de toekomst te leren.
Programmeren is namelijk een waardevolle vaardigheid voor iedereen. Tijdens de
Codeweek gaan scholen in heel Europa aan de slag met programmeren.
Op Codeweek.nl vind je een Toolkit. Daarnaast
staat de Codedatabase vol met
programmeerinitiatieven die je verder op weg
helpen.

Alvast voorbereiden?
Wil je alvast aan de slag? Dat kan met de ABCposter of met de speciale programmeer-editie van de Donald Duck: de DigiDuck! Kijk
op www.codeweek.nl.
Met vriendelijke groet,
De Codeweek organisatie
Twitter: @CodeweekNL

Agenda:
Datum

Activiteit

9 oktober

Tiende van Wijk
voor groep 6, 7 en 8

14 oktober

Tenttonstelling Kinderboekenweek
van 18:30 uur – 19:30 uur

15 oktober

Maandviering groep 1/2B en groep 8
u bent welkom om 13:45 uur

19 t/m 23 oktober

Herfstvakantie

28 oktober

MR vergadering

2 november

Algemene Ouderavond
20:00 uur – 21:30 uur, inloop 19:45 uur

