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Aan de ouders,
Lied van de week: Lied 806: 1 en 3 uit het liedboek. Zomaar te gaan.
Kind op maandag
Het volk Israël is veertig jaar onderweg geweest door de woestijn op weg naar het
beloofde land. Als ze er bijna zijn, stuurt Mozes verkenners op pad om het land te gaan
bekijken. Ze komen terug met goed nieuws en slecht nieuws: het is een prachtig land,
maar is er wel plek voor de Israëlieten? Het thema luidt "Kijk uit!"
De verhalen : - Wat groot en wat veel! (Mies en Max)
- Een kijkje in het land (Numeri 13: 1-24)
- Kijk maar uit (Numeri 13: 25-33)
- Het komt goed (Numeri 14: 1-8)

Nieuw gezicht
In de periode tussen de herfst- en de kerstvakantie is juf Stieneke Koning op woensdag, donderdag en vrijdagmorgen
in groep 1/2 .
Leerlingenraad
Op donderdag 18 oktober hebben we leerlingenraad gehad. We hebben het gehad over het fietsenhok. Wil iedereen
zijn fiets zo netjes mogelijk neerzetten? Wil iedereen ook mee helpen met opletten dat er geen mensen honden
uitlaten op ons voetbalveld? (het is al een stuk beter dan een paar weken geleden!) Wie met een bal speelt, moet
natuurlijk ook zorgen dat deze niet kwijt raakt. Dus, als de bal de bosjes ingaat, haal hem er dan zelf ook even uit! En
sommigen kinderen maken de wc’s vies. We moeten allemaal ons best doen om het daar netjes te houden!
Luizencontrole
Dinsdag 30 oktober gaan onze kriebelmoeders weer op zoek naar luizen. We hopen dat ze weinig vinden.
Wilt u rekening hiermee houden met de haardacht van uw kinderen, geen ingewikkelde vlechten en gel.
Alvast bedankt!
Hieronder het protocol bij het vinden van luizen/neten:
- Als er een kind verdacht is van neten/hoofdluis, krijgt de hele klas een brief mee, waarin staat dat er in de
klas neten/luizen zijn gevonden en dat er thuis goed gecontroleerd moet worden. De ouders van het
betreffende kind worden telefonisch op de hoogte gebracht. Op deze manier proberen we te voorkomen dat
iedereen weet welk kind “verdacht” is in verband met mogelijke schaamtegevoelens.
- Als er een kind verdacht is van neten/hoofdluis, dan wordt er elke 14 dagen
opnieuw gecontroleerd op school(alle kinderen).
- Als blijkt dat hetzelfde kind nog neten heeft, zal de GGD ingeschakeld worden. Zij
zullen dan contact opnemen met de betreffende ouders en een afspraak maken
om op huisbezoek te komen om advies te geven over hoe je neten en luizen
moet behandelen.

Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
Deze week gaan we verder met het thema Herfst. Inmiddels lijkt het buiten ook meer op herfst,
de bladeren beginnen nu echt te verkleuren en te vallen. We gaan deze week ook beginnen
met onze lampionnen.
Ons boek van de week is: Ritseldans en notentaart. De letter van de week is de “ h ”uit herfst .
Aanstaande woensdag is de laatste les van scala. Wilt u uw kind oude kleren aandoen?
Gym
Deze vrijdag starten we met gymmen. Denkt u vrijdag om de gymtas? U kunt uw kind dan om
11.45 uur uit de gymzaal halen. U kunt dan ook helpen met het aankleden. Kinderen die niet
opgehaald kunnen worden bij de gymzaal nemen wij weer mee naar school.

Groep 3/ 4
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Deze week gaan we weer verder waar we voor de vakantie
gestopt zijn. Groep 3 rond deze week kern 2 van Veilig Leren Lezen af. Wilt u daarom het gekopieerde boekje van
Veilig en Vlot weer meegeven naar school? Alle leerlingen van groep 3 en 4 maken op school een lampion!
Groep 5 /6
Op 19 oktober hebben de kinderen van groep 6 een boekje mee gekregen met allerlei kaarten van alle provincies.
De volgende topo-repetitie is op 8 november: ons eigen Drenthe. (dus een week later!)
Op 1 november is de repetitie van de tafels 1 t/m 8 voor de kinderen van groep 5. Succes met
leren!!!

Groep 7/8
Doe Dagen op het Terra in Emmen
Vorig schooljaar zijn we als groep naar de Doe Dag op het Terra in Emmen geweest. Dit jaar gaan we dus niet als
groep (volgend schooljaar wel weer), maar als je zelf graag nog een keer naar een Doe Dag wilt dan is dat mogelijk.
Op een Doe dag kun je een aantal korte lessen volgen, zowel theorie als praktijk. De Doe dagen vinden plaats op:
* dinsdag 13 november van 8.45 uur-11.45 uur of van 13.30 uur - 16.00 uur.
* woensdag 21 november van 13.30 uur - 16.00 uur.
* donderdag 29 november van 8.45 uur - 11.45 uur.
Voor de ouders is er een voorlichtingsavond op maandag 26 november vanaf 19.30 uur.
Als uw kind hier belangstelling voor heeft geef het dan aan ons door dan geven wij uw kind hiervoor op. U moet wel
zelf voor het vervoer zorgen. En als u nog vragen heeft dan kunt u natuurlijk altijd langskomen.
De open dag van het Terra in Emmen vindt plaats op woensdag 16 januari 2019 van 15.00 uur - 21.00 uur.
Huiswerk
Vanaf deze week starten we ook het huiswerk weer op. Voor het einde van de week krijgen de leerlingen hun
topomap mee. Wees hier zuinig op want hierin zitten de kaarten op volgorde voor een langere periode.
De eerste: Europa repetitie donderdag 8 november!
15 november: Engels
Kunst en Cultuur
Donderdag 1 november workshop taal. Deze vindt plaats onder gymtijd.. neem donderdag voor de zekerheid toch
gewoon je gymspullen mee!
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