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Agenda:
Woensdag 25 september:
Maandag 30 september:
Woensdag 1 oktober:
Woensdag 1 oktober:

Start Kinderpostzegels
GMR-vergadering
Start kinderboekenweek / Projectweek
Werkgroepoverleg nieuwbouw, samen met CBS de Rank

Kinderboekenweek
Van woensdag 2 tot en met vrijdag 11 oktober is de Kinderboekenweek. In de vorige nieuwsbrief is
hierover al kort wat vermeld. Het thema is Reis mee! Iedere klas werkt bij ons op school over een land:
Groep 1/2: China - Hebben jullie de mooie Chinese kleding van juf Laura al gezien?
Groep 3/4: Engeland (Londen)
Groep 5/6: Egypte
Groep 7/8: Verenigde Staten
Sommige klassen zijn stiekem al een klein beetje begonnen. Woensdag starten we de Kinderboekenweek
gezamenlijk met alle kinderen in het speellokaal. Onze projectweek is dit jaar gekoppeld aan de
Kinderboekenweek. We zullen dan ook zorgen voor een passende afsluiting. Hier komen we in een
volgende nieuwsbrief op terug.
Informatieavond
De informatieavond is dit schooljaar wat later dan anders. We zijn druk in overleg wanneer dit handig is om
te plannen. Hier komen we volgende week op terug.
Nieuwbouw
Op woensdag 18 september is het team, met een aantal andere teams, op pad geweest om verschillende
scholen te bezoeken en hebben we nieuwe ideeën opgedaan m.b.t. de nieuwe school. Naar aanleiding
hiervan is het Plan van Eisen, met onze wensen, aangepast. Op woensdag 2 oktober staat er een
vergadering gepland met de werkgroep om het Plan van Eisen te bespreken.
Jeugdverpleegkundige
In de vorige nieuwsbrief stond dat Suzanne elke dag aanwezig zal zijn met ingang van 1 november. Dit
moet zijn “Ze zal elke dinsdag aanwezig zijn van 13.00-14.00”.
Krentenbaard
Een van onze leerlingen heeft momenteel last van krentenbaard.
Krentenbaard is een bacteriële huidinfectie die meestal wordt veroorzaakt door de bacterie. De infectie
komt merendeels voor bij jonge kinderen en resulteert in bultjes en blaasjes, voornamelijk in het gezicht.
Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar school.
Mocht u meer informatie willen lezen dan kan dat op: www.rivm.nl

Groep 1/2
In gr 1 en 2 zijn we stiekem al een beetje eerder gestart met het thema van de kinderboekenweek “Reis
mee”.
We gaan op reis naar een land hier ver vandaan, waar in de rode vlag 5 gele sterren staan. Ook wonen er
beren die bamboe eten. Ra, ra …. het is ….....
Hebt u spulletjes die bij ons land passen, dan zijn die van harte welkom. Ook pandabeertjes mogen mee.

Verder zijn we in de klas druk aan het rijmen. Vraag uw kind maar eens of ze al
rijmwoordjes/rijmzinnetjes weten.

De jarige jetten en jobben zitten sinds kort op een prachtige verjaardagsstoel.
Jason en Ryan mogen er volgende week op zitten, want dan worden ze vijf.

Groep 3/4
Beide groepen hebben de eerste toetsen van het jaar gehad. Het gaat bij groep 3 om lezen en
rekenen. Bij groep 4 om taal, spelling en rekenen. De leerlingen hebben flink hun best gedaan
en goede resultaten behaald.
De eerste ster van de klas Marit heeft haar 2 weken gehad en nu mag Ilse 2 weken
de ster van de klas zijn. Ze krijgt complimenten en gaat
een kleine presentatie houden over haarzelf met spullen van thuis.
Het land waar we mee aan de slag gaan tijdens de Kinderboekenweek is Engeland.
Hier zijn de leerlingen d.m.v. en raadsel achter gekomen. We gaan dan vooral werken aan opdrachten
die als thema de hoofdstad Londen hebben. Natuurlijk gaat het in de Kinderboekenweek ook om lezen
en elke leerling mag zijn/haar lievelingsboek meenemen, we gaan boekverslagen maken, vertellen over
gelezen boeken en gaan elkaar voorlezen.

Groep 7/8
Afgelopen vrijdag zijn de leerlingen van groep 7/8 begonnen met het verzamelen van elektronisch/elektrisch afval. De taken in de klas zijn verdeeld en dagelijks worden de verzamelde punten
bijgehouden door Renze en Jorrit. Het inzamelen gaat super goed. Met skelters worden de apparaten
naar school gebracht. Voor u goed om te weten; de apparaten mogen niet grote zijn dan bv een
beeldscherm/tv of een pc. Er staan nu ook koelkasten in de container, maar dat is veel te groot en levert
voor de school ook geen punten op.

Klein elektronisch afval; o.a. mobieltjes
Hallo,
Wij zijn deze week begonnen met het inzamelen van elektrische apparaten voor het project E-Waste.
We hebben deze week 217 items opgehaald maar we willen nog veel meer.
Dus heeft u thuis nog elektrische apparaten liggen? Kom ze dan brengen in groep 7/8, zodat wij de spullen eerst
kunnen registeren.
Alvast bedankt!
Groetjes,
De verslaggevers van E-waste (Sara en Lieke).

Afgelopen woensdag, 25 september, zijn de leerlingen van groep 7&8 al vroeg op pad gegaan voor de
Stichting Kinderpostzegels Nederland. We hopen dat er door de school weer een flinke bijdrage geleverd
kan worden.

Voor de Kinderboekenweek zijn we op zoek naar boeken, voorwerpen enz. Over de Verenigde Staten.
Staat er thuis nog wat leuks wat, tijdelijk, op school mag staan, dan graag rond 2 oktober meegeven aan
uw kind. Na afloop van de Kinderboekenweek gaat alles weer mee naar huis.

Wereld Oriëntatie:
Op dit moment houden we ons bezig met:
Geschiedenis: De Romeinen
Aardrijkskunde: Klimaten in Europa
Natuur en Techniek: Je eigen huis.

Kinderen en ICT
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen daarin een
belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te vinden in de talloze
mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over:
Als lezen niet vanzelf gaat...
Wat als (leren) lezen niet vanzelf gaat? Als de letters voor je ogen dwarrelen en het je zoveel moeite kost
om er woorden van te maken. Hoe fijn is het dan, dat er hulpmiddelen zijn die het mogelijk maken dat het
lezen wat minder vermoeiend wordt en lezen ook leuk kan worden. Schoolbestuur Lauwers en Eems heeft
er 4 jaar geleden voor gekozen om zowel op alle PO als VO-vestigingen het programma Kurzweil in te
voeren. Een programma dat kinderen met een dyslexieverklaring spraakondersteuning biedt bij lezen en
spellen via desktop, laptop, telefoon en/of iPad. Alle leerlingen in het PO met een dyslexieverklaring,
krijgen een eigen laptop mèt het programma Kurzweil in bruikleen gedurende hun tijd op school. Alles wat
een kind doet, kan voorgelezen worden. Het kind kan zelf een voorleesstem kiezen, de snelheid aanpassen,
getypte tekst uit laten spreken en/of hulp krijgen bij het juist spellen: het programma Kurzweil is enorm
uitgebreid. Daarom krijgen de kinderen allemaal een beginnerstraining en zo nodig of gewenst, na
gewenning, een training voor gevorderden. De trainingen worden 2 x per jaar verzorgd door de organisatie
Lexima (https://lexima.nl)samen met de Kurzweil werkgroep van Lauwers en Eems. Op elke school is één
van de leerkrachten Kurzweil contactpersoon en zijn er 1 of 2 leerkrachten die kennis hebben van het
programma, zodat de kinderen geholpen kunnen worden als dat nodig is. Kurzweil kent ook een zgn.
thuisversie. Vooral handig als kinderen thuis willen oefenen met spelling of lastige teksten. Indien gewenst
kan de handleiding van de thuisversie via de school van uw kind(eren) aangevraagd worden bij de Kurzweil
werkgroep. Sinds kort is het mogelijk om met de persoonlijke inloggegevens van Kurzweil ook op internet
het programma te gebruiken: Web2Speech. Een korte handleiding kunt u bij de Kurzweil contactpersoon
van de school opvragen. Mocht u meer willen weten en belangstelling hebben voor een informatieve
ouderavond over Kurzweil? Meldt u aan bij de Kurzweil contactpersoon van de school. Wij zullen bij
voldoende aanmelding heel graag een avond organiseren.
Redactie: L&E Kurzweil werkgroep

