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Herfst!
Het eerste blok van het schooljaar, tussen zomervakantie en herfstvakantie, is alweer achter de rug.
Het is inmiddels ook echt herfst geworden, met vallende bladeren en zelfs alweer de eerste
nachtvorst. In de ontmoetingsruimte is door een aantal ouders weer een sfeervolle herfsttafel
ingericht. Eind oktober daarom ook weer deze nieuwsflits, waarin wij u vertellen waar we mee bezig
zijn geweest en wat er voor de komende periode op het programma staat. Uiteraard zijn dat de
traditionele feestdagen: de lampions voor Sint Maarten zijn weer in de maak en ook de
voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest zijn alweer begonnen. Een drukke maar gezellige tijd!
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Woensdag 6 november: landelijke onderwijsstaking
Donderdag 7 november: cultuurvoorstelling groep 7/8
Maandag 11 november: GGD Controle groep 2 en 7
Maandag 11 november: Sint Maarten
Maandag 11 t/m vrijdag 15 november: oudergesprekken
Dinsdag 12 en woensdag 13 november: scholenmarkt VO Martiniplaza
Dinsdag 12 november: voorlichting Halt groep 7/8
Donderdag 14 november: lootjes trekken groep 5 t/m 8
Dinsdag 19 november: uitloopmoment, 14.15 uur
Donderdag 28 november: start surpriseshow in de hal
Donderdag 5 december: Sinterklaas

Schoolse zaken
Social Schools en de Nieuwsflits
Eind vorig schooljaar zijn we begonnen met de inzet van Social Schools, een digitale app voor de
oudercommunicatie. Daarom komt er geen wekelijkse nieuwsbrief via de mail meer bij alle ouders
en andere betrokkenen.
Eén keer per maand komt er een Nieuwsflits uit voor alle betrokkenen bij de school. Dit kunnen
ouders zijn, maar ook dorpsbewoners, grootouders, e.d. In de nieuwsflits kunt u lezen waar de
school mee bezig is geweest en wat er voor de komende periode op het programma staat.
Kinderboekenweek
Begin oktober stond traditiegetrouw in het teken van de kinderboekenweek. In alle groepen is er
aandacht besteed aan lezen en het thema ‘Reis je mee’. Extra leuk voor onze school was dat de
boekpresentatie van het boek ‘Engelien’ bij ons plaats vond. Alle groepen mochten even mee in de
bus waar ze op muzikale wijze het verhaal uit het boek te horen kregen. Het boek is geschreven door
Rients Faber, vader van één van onze leerlingen en juf Hilde heeft de tekeningen erbij gemaakt. Daar
zijn we natuurlijk heel trots op!
Aan het einde van de kinderboekenweek deed een groep leerlingen uit verschillende groepen nog
een spetterende flashmob op het plein!
Stakingsactie
Op 6 november vindt er een landelijke onderwijsstaking plaats, waar ook de teamleden van onze
school aan mee doen. We staken mee omdat we de kwaliteit van het onderwijs belangrijk vinden!
Leerlingen hebben recht op goed onderwijs en dat staat of valt met genoeg en goede leerkrachten

en schoolleiders. Daarom moet er breed geïnvesteerd worden in het onderwijs. Dat is het
uitgangspunt voor deze stakingsactie.
Nieuwbouw
Het overleg over de nieuwbouw is in volle gang. Er zijn inmiddels diverse referentieprojecten
bezocht en dat geeft veel stof tot nadenken over gebruik, exploitatie en beheer. De komende
periode gaan we onder leiding van De Mevrouwen een gezamenlijk Programma van Eisen uitwerken.
Als team van school hebben we dit vorig schooljaar al gedaan. Nu doen we dit in gezamenlijkheid
met de andere betrokkenen, zodat we vanuit visie kunnen kijken naar de mogelijkheden van de
huisvesting. Een mooi proces!
ICT-ontwikkelingen
Op maandag 18 en dinsdag 19 november gaan we als school over stappen naar “InTune”. Alle
servers gaan eruit en bij het aanzetten van de computer komen we direct “in de cloud” terecht,
zodat we altijd actueel zijn en overal bij onze bestanden kunnen, zowel de medewerkers als de
leerlingen. Dit zal even wennen zijn en gedurende de overstap even puzzelen wanneer we wel en
geen gebruik kunnen maken van internet e.d., maar dan krijgen we er ook een modern systeem voor
terug!
Schoolfruit
Vanaf half november doen we weer mee met het EU-schoolfruit project. Elke week krijgen we voor
alle kinderen 3 soorten fruit of groente. De kinderen ontdekken zo een diversiteit aan producten,
leren misschien iets eten wat ze eerst niet zo lekker vinden en samen praten we over gezonde
voeding.
ANWB Streetwise
Na de herfstvakantie zijn we begonnen met de ANWB Streetwise dag. Streetwise is een praktisch,
maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool.
Professionele instructeurs waren deze ochtend op school en gaven verkeerstrainingen op maat. Met
speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten,
opblaasbare auto's en een fietsparcours werd de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen waren:
• Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van
verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.
• Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en
de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.
• Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een
auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
• Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.
Het was een leerzame en leuke dag!

Rondom de dorpsschool
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!
Kleintje Koffie in de bibliotheek Ten Boer
Elke eerste vrijdagochtend van de maand, in de bibliotheek Ten Boer een inloopochtend voor (grootoppas) ouders plaats met hun baby en/of peuter. Contact met je baby/peuter, taalontwikkeling,
voorlezen en boekentips staan centraal tijdens deze inloopochtenden. En regelmatig wordt een
workshop aangeboden. Zie ook:. https://www.groningerforum.nl/nl/agenda/kleintje-koffie-tenboer

