Flitsnieuws
Info bulletin no. 03 02-10-2017
Staking 5 oktober
Zoals jullie weten staken wij ook allemaal op donderdag 5 oktober.
Dit betekent dat de school deze dag gesloten is. We hopen hiermee
een duidelijk signaal af te geven aan Den Haag. De info hierover
hebt u reeds per mail ontvangen.
De Veerkieker: uitzicht op ’t heem
Onderwijs gebaseerd op de thuisomgeving van kinderen, het
“heem” (vergelijk met het Engelse woord “home”), wordt wel
“heemkunde” genoemd. In de Stellingwerven werd in 1988 het
vak Heemkunde ingevoerd als vervanging van het verplichte vak
Fries, zoals dat in “de rest” van de provincie Friesland gegeven zou
worden. In opdracht van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf
wordt sinds die tijd lesmateriaal ontwikkeld door de Stichting
Stellingwarver Schrieversronte. Binnen Heemkunde is er aandacht
voor o.m. de streektaal Stellingwarfs, de geschiedenis, de natuur,
het landschap, de bewoners en kunst. Voor meer informatie
http://deveerkieker.nl/ Alle groepen zullen in de periode oktober
t/m februari één of meerdere Veerkieker projecten doen.
Veerkieker groep 3
Dinsdag aanstaande gaan de kinderen van groep 3 naar het
museum het Kiekhuus op de Grindweg in Wolvega
Hiervoor hebben wij gelukkig weer voldoende rijders kunnen
vinden. TOP!!! Het vertrek is om 10.45 uur en ongeveer 12.30 uur
zijn we terug.
Tuintoneel gr.4
Woensdag 4 oktober verzorgt groep 4 de voorstelling van
Tuintoneel. De voorstelling begint om 13:30 uur. Alle ouders,
verzorgers, opa’s, oma’s en oppassen zijn van harte welkom op
onze school. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. We hopen op een
mooie voorstelling, een grote opkomst en enthousiast publiek. De
kinderen hebben er heel veel zin in.
De Week van de Opvoeding kleurt “buiten de lijntjes”
Van 2 tot en met 8 oktober wordt voor de zevende keer de Week
van de Opvoeding georganiseerd.
Waarom deze week?
Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms
best lastig. Daarom staat de hele week in het teken van opvoeden
en ouderschap. Ouders én professionals die te maken hebben met
opvoeden staan er niet alleen voor. De Week van de Opvoeding
draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders,
medeopvoeders en professionals.
De Week van de Opvoeding in Weststellingwerf
Ook in Weststellingwerf worden er activiteiten georganiseerd
rondom opvoeden en ouderschap. Hieronder een overzicht van
activiteiten. De info hierover ontvangt u bij deze Flits.
Kinderpostzegels
Wil iedereen uiterlijk woensdag a.s. de bestellijsten van de
Kinderpostzegel-actie inleveren.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek vindt plaats van
4 t/m 15 oktober.
Het thema is griezelen. Gruwelijk eng!
Donderdag 12 oktober mogen de
kinderen verkleed op school komen.
Voor meer informatie of b.v. leuke
activiteiten, kijk ook eens op de website
http://www.kinderboekenweek.nl
Halloweenfeest Doomijn
Donderdag 12 oktober organiseert Doomijn een gratis Halloween feest met
’s middags spelletjes, schminken en spookachtige hapjes en drankjes. ’s
Avonds is er een griezel buffet en een echte disco.
Voor meer info (zie bijlage).
Algemene jaarvergadering
Dinsdag 17 oktober vindt de Algemene Jaarvergadering van de
oudervereniging plaats. Deze avond start om 19.30 uur. Na afloop is er
zoals gebruikelijk een hapje en een drankje. De agenda
voor deze avond ontvangt u t.z.t. per mail. U kunt zich aanmelden door
een mail te sturen naar ageethdegraaf@gmail.com
Mocht u ook de stukken voor deze avond willen ontvangen, dan kunt u dit
per mail aan Ageeth laten weten.
Veerkieker rijders groep 7/8
Donderdag 19 oktober gaan de kinderen van groep 7/8 een naar het
Rietvlechtmuseum in Noordwolde.
Voor het vervoer hebben wij een 6 tal auto’s Het vertrek is om 8.30 uur en
ongeveer 12.45 uur zijn we terug.
Wilt u z.s.m. uw eventuele beschikbaarheid even doorgeven aan juf
Marijke.
Belangrijke data
Oktober
04 start Kinderboekenweek
04 Tuintoneel groep 4
13 Finale voorleeskampioenschap Tuindorp
17 Algemene jaarvergadering
19 Bezoek Rietvlechtmuseum groep 7/8
23 t/m 29 Herfstvakantie
31 informatieavond Cito groep 1-2
30 Toetsweek
November
01 Toetsweek
03 Oud papier
11 Sint Maarten
13 t/m 17 contactweek
22 Veerkieker Rietnymf gr. 2
30 Tuintoneel gr. 5/6
Met vr. groet Annigje van den Berg
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