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Belangrijke data
Oktober:
 3 okt
 3 okt
 7 okt
 8 okt
 8 okt
 10 okt
 16 okt
 16 okt
 21 t/m 25

Start Kinderboekenweek (thema: Reis mee → vervoer)
Groep 7: inleveren lijsten Kinderpostzegelactie
Fietsenkeuring gr 5 t/m 8
Groep 3/4/5: Voorstelling Geert Teis
Leerlingen mogen ‘eigen vervoersmiddel’mee
Afsluiting Kinderboekenweek & Sponsorloop
Inkijkje in groep 6
Ubbo Xperience (gr. 7 + 8) (info volgt)
Herfstvakantie

November:
 4 + 5 nov
 7 nov
 11 t/ 15 nov
 12 nov
 14 nov

Onderzoek GGD in groep 2
Inkijkje in groep 3
10-min gesprekken
Onderzoek GGD in groep 2
Onderzoek GGD in groep 7: meten en wegen

26

Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion.
Even bijpraten
In de vorige Nieuwsbrief is al genoemd dat onze bovenschools directeur-bestuurder
de heer Meeme Wever ernstig ziek is. Dhr. Wever heeft inmiddels een extra onderzoek
in het UMCG gehad. Helaas is hieruit gebleken dat genezing niet meer mogelijk is. Hij
gaat momenteel ook erg snel achteruit. Wij leven met hem en zijn familie mee.
Een andere verdrietige gebeurtenis deze week, was het overlijden van de heer Nick
Letteboer, vader van onze leerlingen Thomas en Bas. De begrafenis zal morgen
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plaatsvinden. Om deze begrafenis bij te kunnen wonen, zullen sommige leerkrachten
iets eerder van school weg gaan. De leerlingen van groep 2, 3 en 4 zullen het laatste
half uurtje van onze stagiaires, onder supervisie van andere leerkrachten, les krijgen.
Ook sommige klasgenoten van Thomas en Bas gaan met hun ouders naar de
begrafenis. Wij leven ook met dit gezin en hun familie mee en wensen hen veel sterkte.
Burgemeester De Jonge op bezoek
Oktobermaand Kindermaand is weer begonnen! Een maand waarin kinderen gratis
naar musea en andere bezienswaardigheden kunnen en waar veelal leuke
activiteiten voor kinderen worden georganiseerd. Alle kinderen hebben hiervan een
flyer mee gekregen.
Deze Kindermaand wordt in de provincie Groningen vaak geopend door
burgemeesters, die op scholen een ‘volksverhaal’ komen voorlezen. Froukje de
Jonge, burgemeester van de gemeente Stadskanaal, kwam op onze school een
verhaal voorlezen aan de kinderen van groep 5 t/m 8. Een verhaal (“De man met de
zwarte cape”) dat zich afspeelde rondom de Fraeylemaborg. Deze borg is uiteraard
in de Oktobermaand Kindermaand te bezoeken!

Kinderpostzegelactie groep 7
De ingevulde formulieren van de Kinderpostzegelactie moeten morgen (donderdag
3 oktober!) worden ingeleverd! Niet vergeten!
Kinderboekenweek ‘Reis mee’
Het thema van de kinderboekenweek is Reis mee! Hierbij staan de
vervoersmiddelen centraal. Donderdag 3 oktober trappen we de
Kinderboekenweek af. Als het weer meezit, doen we dat samen met
de leerlingen van De Hagenhofschool op het plein.
In het kader van het thema, vinden wij het erg leuk als de kinderen op
dinsdag 8 oktober een eigen vervoersmiddel meenemen. Denk aan:
skeelers, waveboard, stelten, trekkers, skippyballen enzovoort (zolang
het niet gemotoriseerd is). Voor één keer mogen de kinderen (in de
pauzes) op hun eigen vervoersmiddel op het gele pad, welke rond de
school ligt, rondrijden of –lopen.
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Sponsorloop
Dit jaar houden we op school een sponsorloop ter afsluiting van de
Kinderboekenweek. Alle kinderen hebben afgelopen donderdag een informatiebrief
en een sponsorlijst mee naar huis gekregen. Denken jullie aan het werven van
sponsoren? En ouders… komen jullie aanmoedigen?
Fietsenkeuring
De dagen worden korter, het weer wordt slechter. Dit
betekent dat we goed zichtbaar op weg moeten gaan!
Maandag 7 oktober worden de leerlingen van groep 5
t/m 8 op de fiets op school verwacht. Medewerkers van
Veilig Verkeer Nederland zullen controleren of deze fietsen
voldoen aan de eisen. Kijkt u van te voren even met uw
kind of de fiets oké is?
Inkijkje groep 6
Woensdag 16 oktober zijn alle ouders/ verzorgers van de kinderen van groep 6 van
harte welkom in het lokaal van groep 6. Van 9.00 uur tot 10.00 uur kunt u zien wat we
op dat moment doen. Komt u ook?
Inkijkje groep 3
Donderdag 7 november vanaf 13.35 uur zijn alle ouders/verzorgers van de kinderen
van groep 3 welkom in het lokaal van groep 3. De kinderen zullen jullie verrassen met
hun programma.
Bibliotheekbezoek groep 6
Donderdag 17 oktober gaat groep 6 op ontdekkingsreis met Dash in de bibliotheek
in Stadskanaal. Dit schattige robotje is dol op verhalen. Samen met Dash gaan de
leerlingen verhalen verzinnen, boeken ontdekken en robots programmeren.
Spelenderwijs ontdekken de kinderen wat er nog meer te doen is in de bibliotheek.
We hebben er zin in!
Bezoek Geert Teis groep 3-4-5
Donderdag 8 oktober gaan de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 naar een
schoolvoorstelling in het Geert Teis . Dit gebeurt onder schooltijd.
Oordopjes chromebooks
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 hebben oordopjes ontvangen van school. Deze
bewaren ze in hun eigen la. We hopen dat ze lang mee gaan. De eerste keer krijgen
ze de dopjes van school, zijn ze stuk dan moeten ze nieuwe meenemen van thuis.
Tenslotte: Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten.

