
Agenda oktober

03 oktober
04 oktober
04 oktober
05 oktober

12 oktober
15 t/m 23
oktober
17 oktober
27 oktober

Juf Sandra is jarig!
Juf Bernadet is jarig!
Ouderavond mediawijsheid
meiden voetbaltoernooi
Start Kinderboekenweek
jongens voetbaltoernooi
Herfstvakantie

Juf Atke is jarig!
Groepenshow beide groepen 1/2

Welkom
Nieuw op school deze maand zijn: Merel en Owen.
Welkom en veel plezier bij ons op school!

Schoolfruit
Wij mogen weer meedoen aan EU schoolfruit en
krijgen wij drie porties groente en fruit per leerling per
week. We vinden het belangrijk om kinderen gezond te
leren eten en verschillende soorten groente en fruit te
laten proeven. Tijdens de ochtendpauze krijgen alle
leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag groente
en fruit.

Jarig deze maand

01 oktober

02 oktober
04 oktober
09 oktober

10 oktober
12 oktober
15 oktober
17 oktober
21 oktober
27 oktober
31 oktober

Juul Knol
Suus van Tintelen
Owen Flik
Miqér van Leeuwen
Gisella van der Linden
Femke van Vliet
Taylan Reiber
Reza Jacobs
Saar Hulsman
Tobias Hoeksma
Jesse Burgman
Els van der Wal
Platon Korotkyi

Werkgroepen
Wat fijn dat er al een aantal behulpzame en
enthousiaste ouders zijn die plaats willen nemen in een
werkgroep/commissie om de activiteiten en feesten
op school te organiseren.
Er is een overzicht gemaakt van alle aangeboden hulp
en de betreffende ouders worden geïnformeerd
wanneer er hulp nodig is.

Maar we zoeken nog wat extra helpende handen! Vult
u ook de hulpcheque via de schoolapp in?

Namens alle kinderen en leerkrachten, alvast bedankt
voor jullie inzet!



Studiedag 14 november
Op maandag 14 november zijn alle leerlingen vrij. Op
deze studiedag gaan wij als team, onder leiding van
een dalton-expert, aan de slag met de dalton
kernwaarde reflectie.
Zet u dit in de agenda?

Vacature directeur
Hebben jullie allemaal het filmpje al gezien dat speciaal
is gemaakt om een nieuwe directeur voor onze school
te vinden?
Klik hier om het filmpje te bekijken. Stuur de vacature
vooral door naar geïnteresseerden! We hopen weer
snel een leuke directeur in ons team te mogen
verwelkomen.

Nieuw gezicht in school: Meester Freddy

Mijn naam is Freddy Nieboer en ik geef op maandag t/m woensdag les aan
groep 5/6.

Samen met Karin en onze 2 jongens van 9 en 6 jaar woon ik in Zwolle en sinds
2006 ben ik aan het werk in het onderwijs. In mijn vrije tijd verveel ik mij zeker
niet; in het weekend sta ik bij PEC Zwolle op de tribune. En als muziekliefhebber
luister ik veel muziek en reis het hele land door om concerten van mijn favoriete
bands te bezoeken.
Verder mag ik graag lezen, films/series kijken en leuke dingen ondernemen met
mijn gezin.

Filmavond en Hotel Engelenberg (save the date!)
Volgende maand op vrijdag 18 november is het weer zover: Filmavond en Hotel Engelenberg.
Voor wie: Alle kinderen van groep 1 t/m 8. Buurkinderen en vrienden zijn ook van harte welkom!
Wanneer: 18 november 2021, van 18.30 uur tot ongeveer 20.00 uur (groep 1 t/m 3) en van 19.30u tot ca
21.00u (groep 4 t/m 8).
Wat: In elke klas wordt een film gedraaid. Tijdens deze film wordt er een hapje en een drankje geserveerd. Na de
film verandert voor groep 6 t/m 8 onze school in HOTEL ENGELENBERG *****.

4 oktober: Ouderavond mediawijsheid
Tablets, smartphones, games en sociale media: onze
kinderen zijn er maar druk mee. Ze beleven online veel
plezier en experimenteren erop los. De aantrekkingskracht
en het aanbod aan entertainment is groot. TikTokkers,
Instafamous en streamers leveren elke dag nieuw
materiaal. De online stores bieden non stop nieuwe apps

https://youtu.be/EsWAmnQx0dc


aan. Er is genoeg om kinderen uren bezig te houden. Maar waar trek je de grens als ouder? Wat zeggen
onderzoekers over mediagebruik onder kinderen? Wat leren ze ervan en waar moeten ze juist op letten? En wat
doe je als zaken uit de hand dreigen te lopen. Als je kind bijvoorbeeld online uitgescholden of gepest wordt? Welke
afspraken maak je met je kind en hoe doen andere ouders dat?
Ook benieuwd naar de antwoorden op al deze vragen? Kom op 4 oktober langs op onze ouderavond. Inloop vanaf
19.10 uur. Start 19.30 uur.

Afscheid meester Paul

Na een lange carrière in het onderwijs en op onze school, is het tijd voor meester Paul
om van zijn verdiende pensioen te gaan genieten. Na de herfstvakantie gaat Paul
officieel met pensioen.
In alle jaren hier op school heeft Paul veel leerlingen les mogen geven en hij heeft zelfs
al verschillende generaties uit gezinnen langs zien komen.
Paul wil liever geen grote receptie, maar hij zou het wel erg leuk vinden als ouders en
leerlingen nog afscheid van hem komen nemen in zijn lokaal, na schooltijd op
donderdag 13 oktober. Noteert u dit in de agenda?

Kinderboekenweek

De kinderboekenweek staat weer voor de deur en die begint op woensdag 5 oktober. Het thema is mega-,
nee, "Gi ga- groen"!
Daarom is het de bedoeling dat je op 5 oktober met "iets" groens aan op school komt. Zoek in je
kledingkast of verkleedkist en kom met iets origineels aan op school.
We openen de kinderboekenweek met een BN-er en we sluiten af met… Dat hoor je nog
wel. Veel leesplezier!


