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Agenda.
4 oktober
5 oktober
8 oktober
11 oktober
16-17-18-19 oktober
21 okt. t/m 29 okt.
7 november
10 november
11 november
16 november

Opening Kinderboekenweek: 12.15 uur op het plein
Landelijke stakingsdag
4 mijl te Groningen
Juf Roelina 40 jaar juf
Omgekeerde oudergesprekken
Herfstvakantie
Zakelijke ouderavond
Sint Maarten
Oud papier
Uitstapje groep 6 Oldersum (Duitsland) (nadere info volgt).

Stakingsdag
Donderdag 5 oktober doen wij mee aan de landelijke stakingsdag.
Kinderboekenweek 2017
Het thema van dit jaar is Gruwelijk eng!
De opening van de Kinderboekenweek zal dit jaar buiten plaats vinden. Om 12.15 uur op woensdag 11
oktober op het plein. We vinden het heel leuk als de kinderen verkleed op school komen. Natuurlijk
mag het griezelig maar ook graag denken aan de kleuters, dus niet te griezelig! De hele week
besteden we veel aandacht aan lezen, lezen, lezen! In groep 7/8 is de jaarlijkse voorleeswedstrijd.
Leerlingenlijst
Bij deze nieuwsbrief is weer de leerlingenlijst van onze school als bijlage toegevoegd. Er zijn een
aantal wijzigingen in opgenomen. Indien u nog een fout ziet, wilt u dit dan doorgeven?
Omgekeerde oudergesprekken
Voor de nieuwe vorm oudergesprek is als bijlage een formulier met
tips toegevoegd. Zie tekst op dit formulier. Ook een uitleg over
verschillende leerstijlen kunt u hiervoor gebruiken
Snuffeldag 2017
Op woensdag 20 september hebben alle kinderen in verschillende
spelvormen aan elkaar gesnuffeld. Zo leerden ze elkaar beter
kennen. Ook heeft iedere groep in het speellokaal samen gedanst.
Tenslotte zijn er kunstwerken gemaakt. Deze worden opgestuurd en kunt
u binnenkort digitaal bekijken in het "Jansenius de Vriesmuseum."
Hierover krijgt u nog nadere informatie. We hopen dat deze morgen de
basis heeft gelegd voor een succesvol schooljaar met elkaar, met veel
plezier en goede leerresultaten.

Schoonmaakavond
Hierbij willen we de moeders bedanken die hebben geholpen bij de
tweede schoonmaakavond van dit jaar. Het was weer een gepoets en
geboen in alle lokalen en bovendien erg gezellig!
We hopen op de volgende schoonmaakavond misschien weer andere
ouders te treffen, om te helpen. Dit staat gepland op 21 maart 2018.

Nieuw materiaal + inrichting groep 1 en 2
Dit schooljaar is de kleuterklas aan de beurt om nieuwe materialen aan te schaffen.
Op de informatieavond mochten de kleuters dit aan de ouders laten zien. Ze waren erg
enthousiast. Ook nieuwe vloerkleden in de bouwhoeken fleuren de hele klas op.
De komende weken zullen er nog meer zaken worden aangeschaft, zodat beide klassen voor de
kleuters weer een aantrekkelijke leer en leefplek zijn.

Schoolfruit
We zijn heel blij, dat we het schoolfruit ook dit jaar weer gratis op school krijgen aangeboden, het
start op in de week van 13 november. Gelukkig zijn er ook weer enthousiaste ouders die dit voor de
kinderen klaar willen maken. Wilt u hier ook bij helpen, volgens een rooster 1x per week, dan kunt u
zich aanmelden bij juf Petra.

Hierbij gezonde 2 traktaties van jarigen! Een voorbeeld hoe
je gezond en leuk prima kunt combineren!

Informatieavond 2017
De jaarlijkse informatieavond is weer druk bezocht! Bijna alle kinderen en hun ouders waren in de
klas om van hun kind te horen wat er allemaal gedaan en geleerd wordt.
Daarnaast was er voor groep 8 een duidelijke uitleg door juf Anna over het Voortgezet Onderwijs.
Hiervoor was ook veel belangstelling.
Ook in groep 1 en 2 werd door juf Laura een gedeelte van de schooldag van een kleuter
gepresenteerd. Hier lieten de kleuters zien hoe dit in zijn werk ging. Daarna ging een groepje
ouders erg enthousiast spelen met de nieuwe LEGO!
Fijn, dat onze ouders zoveel interesse hebben in de schoolzaken van hun kind, dit is voor kind en
school erg belangrijk!

Mini Tocht om de Noord
Vrijdagmorgen 22 september hebben alle kinderen van groep 5 t/m 8 ruim 5 kilometer gelopen om
Uithuizen. De stemming was prima en dit was mede te danken aan het vertier wat onderweg
georganiseerd werd. Er was een roofvogel-uitleg, een spooktheater bij het oude zwembad, een
muzikaal optreden, een lekker ijsje, en allerlei dieren om te bekijken. Daarbij was het ook nog
prachtig weer met gezellige begeleiding .
Een hele mooie ochtend om samen te beleven!
Op zondag waren de werkstukken van deze groepen te bewonderen langs het Smeltenspad. Ook
hiervoor was veel belangstelling van alle wandelaars.

Sleutelbewaarders kerkje Breede: groep 7-8
In het sleutelbewaardersproject van de Stichting Oude Groninger Kerken krijgt onze school de
sleutel van dit kerkje om school-activiteiten in het kerkje van Breede te organiseren.
Het idee achter dit project is dat kinderen betrokken raken bij de kerk als gebouw, de betekenis,
de geschiedenis en de verhalen. Onze school is de 9 e school in de provincie die aan dit project
meedoet.
Op vrijdagmiddag 13 oktober wordt de sleutel van dit kerkje overgedragen aan de kinderen van
groep 7 en 8. Het is een officieel moment, waarbij ook de ouders van groep 7 en 8 en andere
belangstellenden van harte welkom zijn. Het begint om 13.30 bij de kerk.
Daarna is er een spel/speurtocht met vragen over het kerkje.
We hopen vaak gebruik te maken van deze nieuwe plek.
Sint Maarten
Het lijkt nog ver weg, maar het is straks zomaar weer Sint Maarten. Gezien het succes van vorig
jaar zouden we het weer erg leuk vinden, indien alle kinderen van groep 3 t/m 8 weer een lampion
thuis maken. Eventueel kunnen de kinderen karton van school gebruiken.
Maak kennis met floorball!
Op woensdag 4, 11 en 18 oktober worden in de sporthal bij VV Warffum clinics floorball gegeven.
Het kost niets en aanmelden is ook niet nodig. Voor de groepen 3, 4 en 5 is de clinic van 15:30 tot
16:30. Voor groep 6, 7 en 8 is de clinic van 16:30 tot 17:30. (Je mag in je gewone gymkleren komen.
Zorg wel dat je gymschoenen aan hebt!) Wilt u meer weten, dan mag u een mail sturen naar Sjaak
Leeman op s.leeman@hvdsg.nl
Kerstkaartenverkoop
Dit najaar gaan alle kinderen kerstkaarten maken en verkopen om zo de kas te spekken van school.
U hoeft dus geen kerstkaarten te kopen, u krijgt via de kinderen een hele mooie originele
kerstkaart. Nadere informatie volgt.
Nepnieuws
Het staat op internet, maar is het waar en hoe
controleer je dat? Het vervelende is, dat hoe meer
er op een bericht geklikt wordt, hoe vaker het verschijnt
in zoekmachines en op socialmedia. Het is daarom zo belangrijk dat
kinderen informatievaardigheden leren en gebruiken om berichten en informatie te beoordelen. Het moet eigenlijk een
tweede natuur zijn van ons allemaal om je af te vragen: wie is de afzender, welke bronnen zijn er
gebruikt. Bewust en kritisch met nieuws en berichten om gaan is een must om “echt en nep” van
elkaar te leren onderscheiden. Onderstaande checklist kan daar wellicht bij helpen:
1. Lees het hele bericht en niet alleen de titel: een titel trekt alleen maar de aandacht;
2. Waar komt het artikel vandaan: de grote nieuwsmedia hebben zich te houden aan
vastgestelde regels;
3.Is het satire of een column: overdreven grappig is vaak een aanwijzing dat het niet om
echt nieuws gaat;
4.Welke bronnen zijn gebruikt: goede berichten vermelden altijd de bronnen, bekijk die
ook;
5. Wie heeft het artikel geschreven: zoek of er iets bekend is van de schrijver zoals andere
artikelen, informatie over hem/haar;
6. Controleer de datum: aan oud nieuws heb je niet zoveel;
7. Vraag ook anderen naar hun mening: praten over nieuws en kritisch lezen helpt.

Data oud papier.
Hierbij het overzicht van de acties voor het oud papier in dit schooljaar. U kunt zich altijd
aanmelden om te helpen, vele handen maken licht werk.
De acties starten om 9.30 uur.
Aanmelden kan via school.
Zaterdag 11 november 2017
Vakantierooster en margedagen
Vakantierooster 2017 - 2018
VAKANTIE

TIJDVAK

Herfstvakantie

23 okt. t/m 27 okt. 2017

Kerstvakantie

25 dec. 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

26 feb. t/m 2 maart 2018

Goede Vrijdag en Pasen

30 maart t/m 1 april 2018

Meivakantie

27 april t/m 11 mei 2018

Koningsdag

27 april 2018

Bevrijdingsdag

5 mei 2018

Hemelvaartsdag + dag erna

10 mei t/m 11 mei 2018

Pinksteren

21 mei 2018

Zomervakantie

23 juli t/m 31 augustus 2018
Margedagen 2017- 2018

Vrijdagmiddag 22 december
Maandag middag 12 februari
Woensdag 11 april
Donderdag middag 17 mei
Dinsdag middag 3 juli
Vrijdag 20 juli

Middag voor de vakantie
Alle kinderen vrij
Studiemiddag team
Alle kinderen vrij
Studiedag team
Alle kinderen vrij
Studiemiddag team
Studiemiddag team
Alle kinderen vrij
Middag voor de vakantie
Alle kinderen vrij

HIEPERDEPIEP!
SEPTEMBER
28 Babette Woldring
28 Aimée van Erkel

Groep
3
1

OKTOBER
25 Tim Berghuis

Groep
5

NOVEMBER
8
Jorrit Slob
13
Patrick Jansen
17
Anouk de Winter
21
Vajèn Doornbosch
26 Marco Overmars
30 Tygo Dopma
30 Jamesley Smit

Groep
6
8
3
1
8
7
8

Volgende Nieuwsbrief: Week van 9 oktober 2017.

Team obs Jansenius de Vries.

