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NIEUWSBRIEF

Oudergesprekken
Maandag 3 oktober vinden de
kennismakingsgesprekken/ facultatieve gesprekken
plaats. We nodigen alle ouders, van kinderen die voor
het eerst in een nieuwe groep zitten, uit voor een
omgekeerd oudergesprek. Graag krijgen we van u
informatie over uw kind. Wilt u voorafgaand aan het
gesprek eens nadenken over de volgende vragen?
1. Waar is uw kind goed in?
2. Wat vindt uw kind leuk om te doen?
3. Wat voor leerkracht heeft uw kind nodig?
4. Wat wilt u over uw kind vertellen?
Ook de andere ouders zijn welkom tijdens deze avond
maar dit is op aanvraag. Graag horen we via Parro of u
hiervoor in aanmerking komt. Via Parro zetten we weer
tijdvakken open. Ook een gesprek met mij, Aniek
behoort tot de mogelijkheden, ook hiervoor staan t.z.t.
een aantal tijdvakken open.

AGENDA:
22 september: Studiemiddag,
alle kinderen vrij om 12.00 uur.
27 september Rodermarkt, alle
kinderen vrij.
3 oktober: Oudergesprekken.
5 oktober: Onderwijsdag, alle
kinderen vrij.
6 oktober: Start
kinderboekenweek
14 oktober: Afsluiting
kinderboekenweek,
boekenmarkt, info volgt.

Schoolfruit
Tijdens de 15de editie van het EU-schoolfruit- en groenteprogramma krijgen leerlingen op deelnemende
scholen van 5 september t/m 10 februari drie porties groente en fruit per leerling per week. De school
doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Bij ons op school krijgen de kinderen dit op dinsdag, woensdag en
donderdag.
Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen
kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende
smaak na tien tot vijftien keer proberen!
Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende
soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker
mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.
HGW21
Op school zijn we druk bezig met handelingsgericht werken volgens de nieuwste inzichten. Zo zijn we
vorig schooljaar gestart met de groepsbespreking nieuwe stijl. Op dit moment bekijken we op welke
manier we de leerlingen het beste kunnen volgen, zodat we de ontwikkeling nog beter in kaart kunnen
brengen en kunnen bijsturen waar nodig. We doen dit aan de hand van een ondersteuningslogboek
waarin we noteren wat opvalt. Vervolgens analyseren we en bepalen we de vervolgstappen. Dit deden
we natuurlijk al, alleen de vorm is nu anders waardoor we de cyclus van handelingsgericht werken kleiner
maken en verbeteren. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van ons onderwijs. Tijdens de studiemiddag,
22 september, gaan we hiermee verder aan de slag.
Uitgangspunten van HGW21 zijn:
De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal;
Het gaat om afstemming en wisselwerking;
De leerkracht doet ertoe;
Positieve aspecten zijn van groot belang;
We werken constructief samen;
Ons handelen is doelgericht;
De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.
Muziek
De muzieklessen zijn weer begonnen. Op dinsdag komt juf Minka weer in alle groepen koorlessen geven
en in groep 3/4 geeft ze een AMV-(algemene muzikale vorming) les
Opening kindermaand
Woensdag kwam de burgemeester bij ons op bezoek voor de opening van de kindermaand. Hij kwam aan
op het schoolplein en ging daarna naar groep 7/8
De kinderen kregen uitleg over de oktober kindermaand en hebben een quiz gespeeld. Mathijs en Milou
hebben de quiz gewonnen! Daarnaast hebben Saar en Mathijs een quiz voorbereid voor de
burgemeester. Beiden zijn lid van de kinderadviesraad. Deze ronde heeft Lotte gewonnen!

Stichting leergeld, bericht van buiten.
Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld:
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!
Schoolgaande kinderen kosten tegenwoordig veel geld. Zeker in deze tijd kan het lastig zijn om
dit financieel allemaal op te brengen.
Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld kan u mogelijk helpen?
Gezinnen met een laag inkomen kunnen een vergoeding krijgen voor onder andere zwemlessen,
zwemabonnement in de zomer, een fiets, schoolspullen, lidmaatschap of kleding van een
sportvereniging of culturele activiteiten.
Wilt u meer informatie? De stichting is bereikbaar via mail info@wn.leergeld.nl of telefonisch op
06-15337620 (maandag t/m donderdag, 9.00-11.00).

Nijntje beweegdiploma (herhaling)
We zijn erg blij dat we kunnen melden dat we in de kleutergroep dit schooljaar het programma
Nijntje beweegdiploma weer mogen aanbieden. De lessen worden bij ons op school op
donderdagochtend om 10.30 uur in het speellokaal gegeven, door een speciaal daarvoor
opgeleide trainer. We starten direct de tweede week na de zomervakantie, dus volgende week.
Het Nijntje Beweegdiploma is een serie beweeglessen waarin kinderen wekelijks speelplezier
hebben en tegelijkertijd alle essentiële basisvormen van bewegen leren. Kortom, het is een
combinatie van plezier met een flinke dosis gezonde ontwikkeling! In de lessen van het Nijntje
Beweegdiploma kunnen peuters en kleuters naar hartenlust balanceren, rollen, huppelen,
klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen.
Alle basisonderdelen van bewegen komen aan bod via leuke oefeningen en spelletjes. Zo leren
kinderen op een verantwoorde manier bewegen met veel variatie!
De training is voor peuters en kleuters, daarom zouden wij het erg leuk vinden als de peuters (2
tot 4 jaar) uit het dorp ook mee komen doen. Aanmelden mag bij de leerkracht of via de mail:
a.walters@obsdeflint.nl. Mocht u kinderen kennen voor wie dit leuk en leerzaam is dan stellen
we het op prijs als u dit doorgeeft.

