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Brengen en halen
Door Corona moesten de kinderen de afgelopen tijd
zelfstandig naar binnen. We hebben geconstateerd
dat vooral de kinderen van de onderbouw veel
zelfstandiger zijn geworden en dit is een groot
compliment waard. Deze zelfstandigheid past goed
binnen onze visie van het Daltononderwijs. Daarnaast
merken we dat we ’s morgens veel rustiger kunnen
starten met de lessen. Daarom hebben we in
samenspraak met de MR besloten om op deze voet
verder te gaan en niet terug te gaan naar de inloop.
Dit betekent dat de kinderen tussen 8.15 – 8.25 uur
zelfstandig naar binnen gaan en de ouders buiten op
het schoolplein afscheid nemen. Uiteraard blijft u
altijd welkom in school. Mocht er iets bijzonders zijn,
dan mag u gerust even meelopen naar binnen.
Meester- en juffendag
Politieagent, brandweerman, schilder, danser, kok,
dokter; we hebben allerlei beroepen op de meester
en juffendag voorbij zien komen. Wat zagen de
kinderen er allemaal prachtig uit. We vonden het fijn
om te zien dat er zoveel belangstelling was voor de
opening van de Kinderboekenweek. We hebben een
heel gezellige dag gehad met een leuke vossenjacht in
het dorp!
Sinterklaas
Op woensdag 1 december zal Sinterklaas en zijn
Pieten een bezoek brengen aan onze school. Daar
hoort ook een feestelijke intocht bij! Nadere
informatie volgt binnenkort via SchouderCom, maar
de kinderen hoeven deze ochtend in ieder geval geen
eten en drinken mee te nemen.

Dutch Food Week
Uitleg van een
chef-kok en daarna
snijden, schillen,
oprollen tot een
springroll en
vervolgens opeten!
Wat hebben de
kinderen van groep
5 t/m 8 een fijne
kookmiddag gehad in de Dutch Food Week. Er hing
een heerlijke geur in de school!
Parkeren
Nu we richting de winterperiode gaan, zien we dat
steeds meer kinderen worden gebracht met de auto.
Dit heeft al geleid tot meerdere gevaarlijke situaties.
Het parkeren in de bocht, met de auto op de stoep
parkeren of tegenover de school op straat stoppen
om een kind uit te laten stappen. Dit komt de
verkeersveiligheid voor de kinderen niet ten goede.
Daarom het dringende verzoek om uw auto te
parkeren in de daarvoor bestemde vakken. In
verschillende straten is voldoende
parkeermogelijkheid. Het is niet haalbaar om allemaal
voor de deur van de school te parkeren. Dus parkeer
iets verder weg en loop het laatste stukje naar school,
maar nog liever kom op de fiets of lopend. Of vertrek
iets eerder van huis, dan is er parkeerplek genoeg!

Welk talent heb jij?
Ben je een ideeënfontein? Of
een stille helper? Ben je goed
in het oplossen van ruzies en
ben je daardoor een
bruggenbouwer?
Voor de herfstvakantie
hebben de leerlingen en
ouders van groep 3 t/m 8
hierover een brief met vragenlijst meegekregen naar
huis.
Voorheen was er een leerlingenraad, er werden vier
leerlingen gekozen en zij mochten gedurende een jaar
helpen en meedenken bij activiteiten. We willen nu
graag alle leerlingen de mogelijkheid geven om mee
te denken, mee te werken aan of te helpen bij de
diverse activiteiten door het schooljaar heen. Dan is
het handig om te weten welke (verborgen) talenten
de kinderen bezitten.
De eerste activiteiten zullen in november al
plaatsvinden. Er zullen telkens andere leerlingen
gevraagd worden om er aan deel te nemen. We
hopen zo de betrokkenheid van alle leerlingen met
school te vergroten.
Voorleesontbijt
Wat doet een rechercheur of een verloskundige
eigenlijk? Deze en nog meer vragen konden er gesteld
worden tijdens het voorleesontbijt van woensdag 13
oktober. De kinderen zaten geboeid te luisteren naar
de interessante verhalen van de verschillende gasten.
Het ontbijt werd aangeboden door de OR. We kijken
terug op een geslaagd voorleesontbijt en willen de
deelnemende ouders hartelijk danken!
Project: Echt Nederland
Vorige week zijn we schoolbreed gestart met een
gezamenlijk project met als thema: ‘Echt Nederland.’
Alle groepen werken de komende periode in de
klassen rondom dit thema. In de groepen 3 en 4 staan
de gezellige tradities op het programma. Als de dagen
donkerder worden, eten we erwtensoep en
pepernoten en vieren we Sinterklaas en Kerst.
Waarom eigenlijk? In de middenbouw bespreken we:
‘Ik houd van Holland’. Wat is typisch Nederlands?
Welk beeld hebben we van typische Nederlanders? En
klopt dit wel? In de bovenbouw bespreken we het
thema: ‘Stem op mijn partij.’ Wie is de baas in ons
land en hoe is dat geregeld? Wat vind jij belangrijk
voor ons land?

Podiumdag
Normaal gesproken houden we twee keer per jaar
een podiumdag in het dorpshuis. In verband met de
oplopende besmettingen, hebben we als team
besloten om de podiumdag op een andere manier in
te vullen. Op woensdag 8 december sluiten we
schoolbreed het project ‘Echt Nederland’ af. Deze
ochtend staat in het teken van het presenteren van de
opgedane kennis van het project. Dit kan bijvoorbeeld
zijn door middel van een muurkrant, een digitale
presentatie en in de jongste groepen bijvoorbeeld
door zang of dans. De keus is aan de kinderen zelf.
Via SchouderCom krijgt u een inkijkje van deze
ochtend!
Mediaproject de Monden groep 1 en 2
De groepen 1 en 2 starten op maandag 8 november
met het Mediaproject de Monden dat in het teken
staat van het thema: ‘Fietsen maar!” Een medewerker
van de bibliotheek komt het project feestelijk openen.
De ouders zijn van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn (onder voorbehoud van de Corona
ontwikkelingen en de persconferentie). Alle kinderen
ontvangen een Media Ontdekpakket met daarin een
prentenboek, spelmateriaal en tips voor thuis.
Op 10 november zal Denise Bontje (MediaSmarties)
een Webinar voor ouders geven. Nadere informatie
ontvangt u woensdag via SchouderCom van de
groepsleerkracht.
Agenda
Datum

Activiteit

3 nov
11 nov
22 nov
24 nov
25 nov
1 dec
7 dec
22 dec
23 dec
24 dec
27 dec –
7 jan 2022
10 jan 2022

Hoofdluiscontrole
Sint Maarten
MR-vergadering
OR-vergadering
GMR
Sinterklaasfeest
Nieuwsbrief december
Kerstdiner
Schoolkrant mee
12.00 uur start kerstvakantie
Kerstvakantie
Weer naar school

De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 7
december 2021.

