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WEEK 45, 2018
KALENDER
7 november
Alle groepen bezoeken de kerk
in Wanneperveen
9 november
Juf Marije verlof, juf Ymkje
vervangt
Nationaal schoolontbijt Bestek
en bord mee!
10.15 uur groep 5 en 6 kids
survival Vollenhove (vervoer
en begeleiding gezocht,
aanmelden bij juf Marije en juf
Mirjam)
11 november
11 uur
Gezin/school/kerkdienst in de
kerk in Wanneperveen
13 november
Informatieavond Voortgezet
Onderwijs locatie Veneweg
voor ouders van groep 7 & 8
16 november
Start week van de
mediawijsheid groepen 6 t/m
8
20 november
Lootjes trekken groep 5 t/m 8
9 uur groep 3/4/5 voorstelling
in de Meenthe (vervoer
gezocht)
27 november
19 uur MR vergadering
4 december
17.30-18.30 uur
surprisekijkmoment groepen 5
t/m 8
5 december
Ontvangst Sinterklaas en zijn
Pieten locatie Veneweg
7 december
Onderzoek GGD groep 2 en /
of 7
10 december
groep 8 voorlichting GGD

Groep 1 en 2
Thema herfst
Letter a
Gym\Workshop
Maandag 12 november vervalt de gymles voor de leerlingen van
groep 1/2 a en b.
In plaats van maandag maken we woensdag 14 november we
gebruik van de gymzaal voor de workshop De wereld rond. De
leerlingen hebben geen gymspullen nodig.
De leerlingen van groep 1/2 b mogen om 12.15 uur bij de Wanne
worden opgehaald.
Lukt dit niet, dan neemt juf Liesbeth de overgebleven leerlingen
mee naar school.
Alice in verwonderland, groep 3, 4 en 5
Op dinsdagmorgen 20 november mogen de groepen 3,4 en 5
genieten van de voorstelling Alice in verwonderland.
Deze zal plaatsvinden in de Meenthe te Steenwijk. De voorstelling
duurt 50 minuten en zal van start gaan om 9.00 uur. Daarom
willen wij graag vertrekken om 8.30 uur vanaf school. Echter zijn
wij daarvoor wel veel auto's nodig. En vragen wij: Wie kan ons
vervoeren naar de Meenthe? Aanmelden kan bij juf groep 5 en
groep ¾!
Luizencontrole
De locatie Siebenweg en de locatie Veneweg zijn
luisvrij! Wilt u uw kinderen wel blijven controleren en
bij het aantreffen van luizen of neten dit doorgeven?
Alvast bedankt!
Juf Marlou is ziek
Juf Marlou heeft deze week het werken in de groep weer
voorzichtig opgepakt. Dit ging nog niet helemaal lekker. De
komende weken is juf Marlou geheel ziek. Ze zal vervangen
worden op maandag t/m donderdag. Komende week zijn dit nog
wisselende vervangers, wij hopen vanaf week 47 hier een vaste
oplossing voor het hebben. Mocht u hier vragen over hebben dan
kunt u bij juf Yvonne binnenlopen.
Aanwezigheid juf Yvonne
Juf Yvonne is afgelopen maandag geopereerd. Zij werkt de
komende periode halve dagen. Over het algemeen zal ze in de
ochtend aanwezig zijn. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt
u ook hiervoor bij juf Yvonne binnenlopen.
Aanmeldingen ‘Kinderen en scheiding”
Alle kinderen van gescheiden ouders hebben een uitnodiging voor
de bijeenkomsten meegekregen. Er hebben zich tot nu toe 2
kinderen aangemeld. Dit is te weinig om de groep door te laten
gaan. Hierbij de laatste oproep om uw kind aan te melden. Zie
voor meer informatie de bijlage bij deze nieuwsbrief. Mocht u uw
kind mee willen laten doen lever de aanmelding dan uiterlijk
vrijdag in op school, per mail mag ook!
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Inzameling voedselbank, themaweek Sint Maarten
Deze week staat in het teken van het thema Sint Maarten, geven
en delen. Deze week staat het goede doel de voedselbank
Steenwijkerland centraal. De opbrengst van de collecte op zondag
in de kerk zal naar de Voedselbank gaan. Tevens willen wij samen
met de kinderen een inzameling voor de voedselbank
Steenwijkerland houden.
Wij willen u dan ook vragen om producten in te zamelen en in te
leveren op school voor vrijdagmiddag 9 november. De voedselbank heeft behoefte aan de
volgende, houdbare en nog niet over de datum, producten:
Blikken groente
Blikken peulvruchten
Macaroni
Rijst
Vlees of visconserven
Shampoo
Doucheschuim
Natuurlijk willen wij proberen om op vrijdag 9 november een mooie verzameling van producten te
overhandigen aan de voedselbank. De producten worden om 11.15 uur opgehaald! Helpt u
allemaal mee? Namens de voedselbank, alvast bedankt!
Nieuw thema ‘kleur op school’
Kleuren zijn overal om ons heen, ze verbinden ons. Ze hebben invloed op hoe je je voelt en hoe je
je gedraagt. Al staan we daar niet zo bij stil. Iedereen beleeft een kleur weer anders, voelt een
kleur anders of verrijkt hem of haar. In het thema dat we op dit moment doen met Kleur op school
besteden we aandacht aan alles rond kleur, om kleur te geven aan het leven. Kleur geeft iedereen
kleur! Kleur is niet meer weg te denken uit ons leven. Jonge kinderen zijn vaak uitbundig met
kleuren. Als ze zelf een tekening maken gebruiken ze veel kleur, en dat zijn vaak kleuren die
overeenkomen met de werkelijkheid. Blauwe bomen, rood gras, groene bananen … Als ze een
kleurplaat inkleuren gebruiken ze het liefst zoveel mogelijk kleuren. Als kinderen ouder worden,
wordt het inkleuren steeds realistischer. Een grijze wolk is grijs en een groene struik is groen. Vaak
hebben kinderen een lievelingskleur. Dat kan een kleur zijn die gekozen is op gevoel of een kleur
die ze gewoon mooi vinden.
Betekenissen van kleur
Er wordt heel veel geschreven over wat kleuren met je doen. Rood is agressie, maar ook liefde.
Blauw is rustgevend, maar ook koud en koel. Zo heeft elke kleur wel een positieve en negatieve
associatie. Maar zijn die dan voor iedereen hetzelfde? Nee, gelukkig niet! Zoveel kleuren en nog
veel meer betekenissen geven nog meer kleur aan het leven. De lessen voor de groepen 1 &2 gaan
over verschillende gevoelens bij kleuren. Er worden verhalen gebruikt waarin die gevoelens tot
uiting komen en waarbij kinderen zelf hun gevoelens kunnen ervaren bij een kleur. Voor groep 3 &
4 komen gevoelens bij kleuren ook aan bod in de lessen. Op speelse wijze gaat het daarna ook
over verschillen in kleur(beleving) en de diversiteit aan kleuren. In groep 5 & 6 gaan we kijken
naar de persoonlijke betekenis van kleur voor de kinderen. Wat doet een kleur met jou? Waarom
vind je die kleur mooi? Ook de diversiteit aan kleuren bij de mens en thema’s als pesten en
discriminatie komen aan bod. Voor de groepen 7 & 8 zijn de lessen zeer kleurrijk. Muziek, kunst,
gevoel, de natuur, allerlei thema’s worden behandeld met als basis kleur en de grote diversiteit aan
kleuren. Kortom, we geven met dit nummer, kleur aan iedereen! Vanaf dit moment starten de
dagopeningen op school dus ook rondom het thema; KLEUR!
Herhaald bericht: Groep 3 t/m 8 het mysterie van het verdwenen geluid
Op zaterdag 10 november is het zover, theatermiddag in de Wanne! Het mysterie van
het verdwenen geluid kan worden bezocht door alle kinderen van 6 t/m 12 jaar in de
Wanne. Aanvang 14 uur, zaal open 13.30 uur, toegang gratis! De fanfare figureert in
deze voorstelling! Meer informatie op www.hetverdwenengeluid.nl
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Herhaald bericht: 9 november Schoolontbijt, bestek, bord, beker meenemen
Op vrijdagochtend 9 november starten wij in alle groepen met het Schoolontbijt. Wij
vragen alle kinderen die dag om zelf bord, beker en bestek mee naar school te nemen
in het kader van duurzaamheid. Brood, beleg en drinken verzorgen wij. In de bijlage van
deze nieuwsbrief vindt u een flyer met verdere informatie over dit Schoolontbijt!

