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Weekopening
We hebben nu een aantal keer een
weekopening gehad. De eerste keer heb ik
voor mijn rekening genomen. Eerst wat
wennen en aftasten.
Het thema dat centraal stond was: Prestatie.
Je kunt op allerlei manieren iets presteren,
iedereen kan en doet het.
Het verhaal dat verteld werd had de
oorsprong uit het Boeddhisme.
Ik sloot de weekopening met een gebed.
De tweede keer verzorgde groep 8 de
weekopening. Het thema prestatie stond nog
steeds centraal. Annegonda vertelde een
spiegelverhaal en de leerlingen van groep 8
beeldden het uit.
Aankomende maandag zal groep 6 de
weekopening voor haar rekening nemen.

Een mooie, waardevolle start van de week.

Nieuw nieuws
Als bijlage treft u bij deze Nieuwsbrief een
klassennieuwsbrief aan. Voortaan zal aan elke
Nieuwsbrief een dergelijke brief toegevoegd
worden en elke keer staat een andere groep
centraal. Dit keer is het groep 7 en 8.
Hiermee komt de schoolkrant te vervallen.
Nieuws vanuit school in de Tynjeboade blijft.
Luizenpluis
De luizencommissie is weer in actie geweest.
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal
op de eerste woensdag na iedere
schoolvakantie controle zijn op luizen.
Info-avond
Op 17 september vond de infoavond plaats. Er
was een grote opkomst. Voor ons een teken
dat ouders betrokken zijn.
Doordat wij nu de beschikking hebben over
een speellokaal, konden wij alle ouders op
school uitnodigen.
Het team heeft deze avond zeer plezierig en
positief ervaren.
Oudervertelgesprekken
Maandag en dinsdag zijn de
oudervertelgesprekken. Wij hebben nog niet
alle formulieren ontvangen. Graag nog even
versturen a.u.b.
De formulieren die ontvangen zijn geven aan
dat de kinderen met veel plezier naar school
gaan. Dat is waar het om draait. School moet
een vertrouwde en veilige basis zijn, waar
kinderen zich welkom voelen en zich zelf
kunnen zijn.
Nota vrijwillige ouderbijdrage
De nota’s van de vrijwillige ouderbijdrage zijn
op papier meegegaan met uw oudste kind op
school. Heeft u de nota nog niet betaald dan
verzoeken wij u vriendelijk om dit alsnog te
doen.
De vrijwillige bijdrage is € 25,00 per kind. Het
bedrag kunt u storten op banknr:

NL 37 RABO 0363 1051 15
t.a.n. De Oudervereniging De Pols o.v.m. van
de naam/namen van uw kind (eren).
De bankrekening staat nog op naam van De
Pols, maar dit wordt z.s.m. aangepast.
Wij danken u bij voorbaat.
Groene spelen
De Groene Spelen voor de groepen 4 en 5
vindt plaats op dinsdag 9 oktober 2018.
Deze dag de gymkleren mee naar huis.
Schooljudo
Groep 5 t/m 8 krijgen 4 maal een judoles.
Schooljudo helpt bij het creëren van een
veilige en fijne sfeer. Schooljudo gelooft dat
dit de basis vormt om iedere groep en ieder
kind in zijn of haar kracht te zetten. Zij doen
dit door de eeuwenoude filosofie van het
judo, ontstaan als onderwijsmethodiek, de
school in te brengen. Zowel op de judomat als
in het klaslokaal.
De lessen vinden plaats op 17 oktober, 31
oktober, 7 november en 14 november in het
gymlokaal.
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Wist u dat……………….
……
er mooie foto’s van het
schoolkamp/reis zijn gemaakt?
…..
u deze kunt verkrijgen door uw kind
een USB stick mee te geven naar school?
…..
ik denk dat luizen niet van warm weer
houden?
……
de luizencommissie nl. geen luis heeft
kunnen opsporen tijdens de controle?
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Oudervertelgesprekken
Oudervertelgesprekken
Start Kinderboekenweek
Literaire beleving door Janny v.d.
Molen in Gorredijk groep 5 en 6
Groene Spelen voor groep 4 en 5
Afsluiting Kinderboekenweek
Nieuwsbrief
15.00 uur teamvergadering
18.30 uur optreden door groep 1
(nadere berichtgeving volgt)

22 t/m 26 oktober Herfstvakantie
week 44
31-10
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5-11
9-11

verkeersweek
luizencontrole
Nieuwsbrief
inzamelen kleding voor Reshare
schoolontbijt
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Nieuwsbrief
15.00 uur teamvergadering
MR-vergadering
18.30 uur optreden door groep 6
Oudergesprekken op verzoek
Leerlingen zijn vrij
Nieuwsbrief
Theaterbezoek in Gorredijk voor
de groepen 5 t/ 8.
Sinterklaas op school
rond 17.00 uur Kerstviering met
alle leerlingen
Alle leerlingen zijn vrij

24-12 t/m 4 -1 2019 Kerstvakantie

Nieuws uit de bibliotheek - september Het
schooljaar is weer begonnen! De
voorbereidingen voor de Kinderboekenweek zijn
al in volle gang. Het thema van de landelijke
Kinderboekenweek is dit jaar Vriendschap met
als motto Kom erbij! Hier omheen hebben we
alweer een leuk programma ontwikkeld. Groep
4 wordt door de bibliotheek uitgenodigd voor
een

Kinderboekenweekbezoek.
Tip: iedereen tot 18 jaar kan gratis lid worden
van de bibliotheek en bovendien is de
bibliotheek sinds 1 januari 2018 Boetevrij, dus
kom snel langs!
Boekentip:
Mag ik meedoen – John
Kelly Groep 1/2
Eend wil graag bij een
club, maar hij wordt
steeds afgewezen.
Volgens Leeuw brult Eend
niet hard genoeg, slissen
als een slang kan hij ook
niet. Bij de Olifantenclub
voldoet Eend ook al niet aan de eisen. Gelukkig
heeft Eend een slim plan.

Hugo – een vreselijk eng
beest – Mia Nilsson Groep
3/4
Krokodil Hugo gaat op zoek
naar een vriend. Maar dat
is niet zo makkelijk. Hugo is
de ster van het circus.
Bertus, het beest met de
bult, is jaloers. Op een
nacht duwt hij Hugo uit de
woonwagen. Hugo wordt
wakker in een groot, donker
bos, ver weg in het noorden.
Alle dieren in het bos zijn bang
van Hugo. Daarom bedenkt
Hugo een plan. Het HUGO-ZALEEN-VRIENDVINDEN-PLAN. Maar dat loopt
niet zoals hij had gehoopt.
Een indiaan als jij en ik Erna Sassen Groep 5/6
Aïsha is nieuw in de klas. En
ze is een indiaan. Boaz weet
het zeker. Aïsha spreekt een
andere taal. Hij verstaat
haar niet, maar haar
tekeningen begrijpt hij wel.
Dan besluiten papa en de
juf dat Boaz een klas moet overslaan. Omdat hij
meer ‘uitdaging’ nodig heeft. Maar wil Boaz dat
wel, net nu hij Aïsha gevonden heeft?
Ik ben Vincent en ik ben
niet bang – Enne Koens
Groep 7/8
Voor Vincent is school net
als survivallen: je weet nooit
precies wanneer je welke
ramp kunt verwachten, dus
je kunt je maar beter goed
voorbereiden. Hij kent het
SAS Survival Handboek dan
ook uit zijn hoofd. En hij heeft altijd een blikje
met handige survivalspullen bij zich. Maar het
ergste moet nog komen: schoolkamp. Hij heeft
nog zeven dagen om zich voor te bereiden. Dan
komt er een nieuw meisje bij hem in de klas, De
Jas, en dat verandert alles…

