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AGENDA 

29 september   start Kinderpostzegels 
4 oktober  19.00 uur Brainstormavond  
6 oktober  Start Kinderboekenweek “Worden wat je wil” 
14 oktober  Excursie Drents Museum / Drents Archief (gr. 5 en 6) 
15 oktober   Afsluiting Kinderboekenweek  
   11.00 uur Voorstelling “De Vuilnismannen” (groep 8) 
18—22 oktober Herfstvakantie 
26 oktober   19.30 uur AC vergadering 
28 oktober  Fietscontrole (gr. 5 t/m 8) 
29 oktober  Bezoek Provinciehuis (gr. 8) 

WELKOM 

De komende periode komen Djaivy, Nicole, Jayden, Dani, 
Rhodyn, Sophie en Noor bij ons op school. Wij wensen jullie veel 
plezier! 

MAATREGELEN CORONA 

We hebben er als school voor gekozen om de aankomende periode de leerlingen van 
groep 1 en 2 nog steeds bij het  schoolplein op te vangen, zodat we hele grote drukte in 
de gangen voorkomen.   

KINDERBOEKENWEEK 

Woensdag 6 oktober begint de K inderboekenw eek. Dit jaar  is het them a 
“Worden wat je wil”. 
Om deze week feestelijk te openen, mag iedereen woensdag verkleed komen in een 
outfit dat past bij een beroep dat jij leuk vindt. Wat we hier mee gaan doen wordt nog 
een verrassing. 
Verder zullen er nog een aantal activiteiten in de school en de groepen plaatsvinden. 
Er zal deze week ruim aandacht besteed worden aan boekpromotie. 
Vrijdag 8 oktober houden een chill-leesuurtje door de hele school. Jij neemt dan 
je favoriete boek mee, een chill-kussen, knuffel o.i.d. en je mag relaxed gekleed. 
Vrijdag 15 oktober gaan w e schoolbreed de kinderboeken w eer  afsluiten 
d.m.v. een vossenjacht. 
Even een tip voor (je) ouders: 
Wanneer u voor uw kind een boek koopt bij de Bruna tijdens de Kinderboekenweek, 
kunt u deze bon op school inleveren. Wij kunnen al deze bonnen inleveren bij de Bru-
na en mogen dan voor 20% van het totale bedrag dat er boeken zijn gekocht, boeken 
uitzoeken voor de school. Hoe mooi is dat! 
Uw kind kan lekker thuis lezen en op school kunnen er weer extra boeken worden 
aangeschaft. 
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JARIGEN 

In de komende periode  zijn 
de volgende leerlingen/ 
leerkrachten jarig: 

Toine, Sem, Sem, Jasper, 
Floyd, Lieke, Mayra, niek, 
Maartje, juf Jessica, Freek, 
Mart, Merle en Tijn. 

Alvast een fijne verjaardag! 

 

BRAINSTORMAVOND 

Tijdens de startgesprekken heeft u een enquête kunnen invullen over het bijdragen 
aan elkaars ontwikkeling op het gebied van taal of een ander gebied. Dit hebben veel 
mensen gedaan, dank daarvoor!  
Een aantal mensen hebben aangegeven om mee te willen helpen ideeën te verzamelen 
hoe we mensen kunnen helpen die nog kunnen groeien in hun Nederlandse woorden-
schat. Maandag 4 oktober a.s. om 19.00 uur hebben we hierover een bijeenkomst in 
MFA het Hunzehuys. Een aantal ouders hebben zich hier al voor opgegeven, maar we 
zouden het fijn vinden als er nog een aantal ouders mee willen denken. Zou u mij wil-
len laten weten of u komt?  

EIGENAARSCHAP 

We zijn de afgelopen periode in groep 1 t/m 8 bezig met eigenaarschap. Dit doen we 
met de methode LEF (Leerlijn Executieve Functies) We bieden wekelijks een klassen-
doel aan.  In de onderbouw kan dat bijv. zijn: “Ik kan luisteren”  en bij de bovenbouw 
bijv.: “Ik kan wachten op mijn beurt als ik een vraag heb”.  Vanaf groep 3 geven de 
kinderen als startopdracht aan of ze dit moeilijk vinden, of ze het al een beetje kunnen 
of dat ze het al heel goed kunnen. Hieraan wordt die week gewerkt en bekijken we sa-
men met de kinderen of ze er in zijn gegroeid. In de bijgevoegde bijlage kunt u wat 
extra informatie vinden hierover.  

PENNINGMEESTER 

Voor de Activiteitencommissie (AC) zoeken we nog een penningmeester. Margreet 
Almoes heeft dit al een aantal jaren gedaan en ze wil graag het stokje overdragen aan 
iemand anders. Wie van de ouders zou dit willen doen? Je wordt niet direct in het die-
pe gegooid, Margreet zal je eerst begeleiden. Mocht u interesse hebben, dan kunt u 
zich melden bij Roelien Hoogeveen. 

MUZIEK 

Vanaf september verzorgt Nelleke Hon-
ning onze muzieklessen. Wij, de kinderen 
en de leerkrachten, zijn hier erg blij mee. 
We zijn begonnen met de djembé en lied-
jes, muziekinstrumenten, ritmes, alles 
komt aan bod.  

JUDOLES 

De afgelopen weken hebben een aantal 
groepen op de woensdag judoles van leraren van de judovereniging. Een groot succes. 
Ze leren de beginselen van het judoën en mogen echte pakken aan.  

BIBLIOTHEEK 

De bibliotheek heeft op woensdagmiddag 6 oktober voor kinderen van 9, 10, 11 en 12 
jaar een letterberoepenquiz i.s.m. combicoach Gerard Jan. Deze middag start om 
14.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Er si plek voor 24 kinderen, inschrijven kan via 
ifo@bibliotheekborger.nl 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Roelien Hoogeveen 
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