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Beste ouders/verzorgers,
Na de zomervakantie zijn we begonnen met de verhalen van Mozes en het volk Israël.
In deze periode horen we hoe ze aankomen in het beloofde land. Maar in dat land lukt
het niet altijd om een gelukkig en goed leven te leiden. Er komt een tijd waarin
mensen maar doen waar ze zelf zin in hebben, in plaats van te luisteren naar God.
Het is de tijd van de rechters. In die tijd wordt Simson geboren, de man met de lange
haren en onwaarschijnlijke kracht. Kan hij een begin maken met de bevrijding van
Israël?
Het team van “De Wynroas”

Personeel
Na een drukke periode in met name persoonlijke sfeer is iedereen gelukkig weer op de
werkvloer en krijgen de kinderen les van hun eigen meester of juf. Hoewel de media
anders doet vermoeden, kunnen wij alle groepen gelukkig steeds goed bezetten.
Dit mede ook door de grote inzet van ons eigen team!

In het kort
 Na de herfstvakantie begint type-instituut “Noord” weer met de typelessen
voor de bovenbouw. Dit jaar zijn er 2 groepen met ook enkele ‘gast’ leerlingen
uit andere dorpen. Samen met de leerlingen van de Wynroas doen er
bijna 20 kinderen mee aan deze typecursus. Er zijn 10 lessen van 5
kwartier. De cursus wordt in april afgesloten met een examen
 De bovenbouw (groep 6, 7 en 8) begint vrijdag 2 nov. met het handenarbeidcircuit.
 De datum incasso voor de ouderbijdragen (schoolgeld november) is woensdag
28 november a.s.
 Dit jaar zullen we weer mee doen met de ‘Schoenendoosactie’.
Na de herfstvakantie zullen de kinderen verdere info mee naar huis krijgen.
 Groep 3 is nog op zoek naar begeleiders die op maandagmiddag
van 13.00 uur-13.45 uur willen lezen met kleine groepjes leerlingen.
Dit kunnen ouders, verzorgers, pakes, beppes etc. uit alle groepen zijn.
Alvast hartelijk dank!
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Ontruimingsoefening
Maandag 15 oktober hebben we ‘s middags een ontruimingsoefening gehouden.
Natuurlijk waren er een paar kleine aandachtspuntjes, maar we kunnen terugkijken op
een correcte en goed georganiseerde ontruiming. Voor de jongste groepen was het wel
extra spannend omdat het echte alarm afging. We hopen het nooit mee te maken,
maar toch is het goed om zo nu en dan even te oefenen.

St Maarten

Hallo Kinderen
Kom met je lampion
kijken en luisteren naar het verhaal van Sint
Maarten
Waar? In de Gereformeerde kerk
Wanneer? Zaterdag 10 november, inloop vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur
Duur? Een aantal minuten

Verkeersveiligheid
Nogmaals willen wij aandacht vragen voor de verkeersveiligheid rondom onze school.
Er is een heel plan opgesteld en er zijn duidelijke afspraken. Toch worden deze
afspraken en regels niet altijd nageleefd. Soms omdat ze vergeten zijn, soms door
nalatigheid of omdat mensen helemaal geen weet hebben van onze afspraken.
Dit komt nogal eens voor bij oppasouders, pakes en beppes etc. We willen u vragen om
de afspraken zoveel mogelijk na te leven en ook onder de aandacht van derden te
brengen. Het verkeersplan vindt u nog een keer als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Als school hebben we ook initiatief genomen richting de gemeente. Zo worden de
trottoirbanden opgehoogd en komen er twee op- en afritten. Eentje bij het
fietspaadje en eentje bij het kleuterplein. Op deze manier willen we dat de kinderen
op de juiste plek en op een vlotte manier kunnen oversteken.
Daarnaast zijn we nog met de gemeente in overleg over een uitbreiding van de
wachtplek bij het grote plein. We willen graag een grotere en droge ruimte!
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Oudercontacten
Oudercontacten & tienminuten gesprekken

Om samen, met u als ouders, elkaar goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen
van onze kinderen, willen wij onze afspraken rond oudercontacten nogmaals met u
communiceren.
Nadat de leerling is aangemeld, volgt er een huisbezoek door de groepsleerkracht aan
huis. Ook is er gelegenheid, indien gewenst, voor een kennismakingsgesprek met de
directie ( meester Andries/meester Jacob).
Er zijn dus geen huisbezoeken meer aan de ouder(s)/verzorger(s).
Dus de huisbezoeken aan de ouder(s)/verzorger(s) van de groepen 2 en 3 komen
hiermee ook te vervallen.
Voor alle groepen is een informatieavond aan het begin van het schooljaar.
Het spreekuur in november komt te vervallen. Wel is er nog een informatieavond voor
groep 8 rond de advisering naar het voortgezet onderwijs.
In november volgen dan voor de groepen 2 t/m 8 tienminutengesprekken welke een
verplicht karakter hebben. De inhoud van de gesprekken gaan vooral over de
voorlopige leerling resultaten en het sociaal-emotioneel functioneren in en buiten de
groep. Voor groep 8 zal ook een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs
worden gegeven.
In februari volgen dan weer tienminutengesprekken n.a.v. het rapport en de
resultaten van het CITO LOVS. De leerlingen van groep 8 krijgen dan ook een
definitieve schooladvies. Ook deze gesprekken hebben een verplichtend karakter.
In juni 10 minutengesprekken n.a.v. het rapport en de resultaten van het CITO LOVS.
Deze gesprekken hebben geen verplichtend karakter.
Het initiatief kan van zowel de leerkracht en van de
ouders/verzorgers komen om een gesprek aan te vragen.
De andere 2 spreekuurmomenten blijven ongewijzigd.
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Vreedzame school
We zijn inmiddels gestart met het tweede blok van de Vreedzame School: “We lossen
conflicten zelf op”. In een aparte mail ontvangt u de nieuwsbrief en de kletskaarten van blok 1
“Wij horen bij elkaar!”
Na de herfstvakantie krijgt u de nieuwsbrief en de kletskaarten van blok 2.
Ook wijzen we u nog graag op de ouderavond over de Vreedzame school op
maandag 5 november. (aanvang 19.30 uur)

Goede doelen actie
Dit jaar gaan we weer meedoen met de landelijke actie "Schoenmaatje gezocht".
We gaan proberen om weer zoveel mogelijk schoenendozen te vullen met speelgoed
waar andere kinderen blij van worden. Het hoofddoel is dat de kinderen leren om te
delen van hun eigen speelgoed.
Na de herfstvakantie krijgen de leerlingen de info mee naar huis. Twee weken later,
op 14 november moeten de dozen ingeleverd zijn.

Sparen voor de schoolbieb
Zijn er nog kinderboeken gekocht bij Bruna, bijvoorbeeld in de kinderboekenweek ?
Vergeet niet de kassabon op school in te leveren, zodat ook wij onze schoolbieb mogen
aanvullen. We ontvangen de kassabonnen graag vóór 1 november.
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Social schools
Nog een aantal weken, dan willen we volop aan de slag met ‘Social schools’.
Berichten en foto’s over uw zoon of dochter ontvangt u met een app rechtstreeks op
de telefoon of tablet. Leerkrachten zijn inmiddels op de hoogte van hoe social schools
werkt. Binnenkort ontvangt u als ouder ook meer informatie.

Lunch
Tussen de middag eten de kinderen op school. De kinderen hebben bij de ingang van
het vijf-gelijke-dagenrooster allemaal een lunchtasje gekregen. Sommige van die
lunchtasjes zijn inmiddels kapot.
Een vervangend lunchtasje is verkrijgbaar voor € 2,50. Op maandag of dinsdag kunt u
deze krijgen bij meester Andries en donderdagmorgen kan dit bij Johanna de Boer
van onze administratie.
Nog even ons afspraken ten aanzien het eten en drinken tijdens de pauzes:
Voor de beide pauzes krijgen de leerlingen van thuis “een gezond tussendoortje” mee.


Kleuterbouw, de groepen 1 en 2


Fruit (voorkeur) of een stuk brood met gezond beleg.



Wat drinken in een stevige afsluitbare beker. In geen geval
koolzuurhoudend.


Bekers en fruitbakjes zijn voorzien van de naam



Eten en drinken gebeurt halverwege de ochtend en in de
lunchpauze in de kring.



Groepen 3 t/m 8
o

Fruit, een stuk brood met gezond beleg of een stuk
“verantwoorde” koek ( bv. fruitkoeken)

o

Eventueel iets te drinken, mits dit bestaat uit een kartonnen pakje
of een stevig afsluitbare beker. Ook hier in geen geval
koolzuurhoudende dranken


Eten en drinken gebeurt in de groep rond de pauzes.
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Op woensdag mogen de leerlingen van thuis “een lekker” tussendoortje” meenemen.
Het is natuurlijk lastig te bepalen wat een ‘lekker ’tussendoortje is. Wel willen we
benadrukken dat de ouder(s)/verzorger(s)hierin verantwoordelijk zijn en blijven.
Bovenstaande zal door de groepsleerkrachten met de leerlingen worden besproken in
de groepen.
Er wordt door de groepsleerkracht toezicht gehouden. Leerlingen die tóch
“in overtreding” zijn, krijgen dit te horen met het gevolg dat bv. snoepgoed om 2 uur
weer mee naar huis wordt gegeven. Bij herhaling (na een week) wordt het snoepgoed
ingenomen. Dat is natuurlijk vervelend voor álle partijen.
We zullen daarom regelmatig via de schoolbrief beroep op de medewerking van
thuis. We willen wel benadrukken dat de ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk zijn
en blijven voor de uitvoering van deze afspraken.

I pads
Vandaag de dag zijn er heel wat mogelijkheden om leerstof te verwerken. Dat kan in
een schrift, een werkboek, maar ook digitaal. Dit laatste biedt een aantal voordelen.
Leerkrachten hoeven vaak niet meer na te kijken, omdat de kinderen direct weten of
een antwoord goed of fout is. Ook kunnen leerkrachten voor een leerling lesstof op
maat klaarzetten, zodat iedereen na de uitleg op zijn of haar eigen niveau aan de slag
kan. In de groepen 1 t/m 3 zijn al I pads aanwezig. Vanaf januari/februari willen we in
groep 4 t/m 8 voor iedere leerling een I pad beschikbaar hebben. Daarop gaan ze de
leerstof van rekenen dan digitaal verwerken, door middel van het dashboard
‘Momento’. Vooraf aan de introductie zijn er voor het team van leerkrachten nog een
aantal scholingen te volgen. We zijn erg benieuwd hoe leerkrachten en leerlingen deze
manier van werken zullen gaan ervaren.

Leerlingen

Welkom op school !
In november verwelkomen we helaas geen nieuwe leerlingen
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Data oktober & november
19 oktober

Uitgave nieuwsbrief oktober

25 oktober

Juf Sjoukje jarig

29 oktober

Studiedag personeel; kinderen vrij

29 oktober

Informatieavond groep 8

30 oktober

Bibliotheek open

01 november

Meester Anne jarig

02 november

Groepsbrief 1 mee

02 november

Start handenarbeid circuit bovenbouw

05 november

Luizencontrole

05 november

Ouderavond “Vreedzame School”

07 november

Bibliotheek open

09 november

Start typecursus

03 november

Vergadering Ledenraad

10 november

Sint Maarten (aangepaste datum)

13 november

Bibliotheek open

14 november

Vergadering Raad van Toezicht

19 november

Overleg Schoolraad / MZR

20 november

Juf Jenny jarig

21 november

Bibliotheek open

26 november

10 minutengesprekken gr. 2 t/m 8

27 november

10 minutengesprekken gr. 2 t/m 8

27 november

Bibliotheek open

26 november

Griet jarig

28 november

Incasso van de ouderbijdrage

30 november

Nieuwsbief nr. 3

30 november

Incasso van het ledengeld

Voor iedereen een fijne herfstvakantie!!!!!
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