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Een nieuw schooljaar
De eerste vier weken van het schooljaar zitten er alweer op. Voor de school waren het Gouden
Weken, die in de klas in het teken stonden van opnieuw beginnen, elkaar (weer) leren kennen en
regels, afspraken en routines met elkaar doornemen. Als team zijn we gestart met de plannen die
we hebben voor de hele school of specifiek voor in de klas, want onze instelling is: “elke dag samen
een beetje beter”. De gouden weken zijn ook belangrijk voor de ouderbetrokkenheid. We hebben
welkomstgesprekken gevoerd, ouders hebben de informatieavond bij kunnen wonen en zijn met een
inschrijflijst gevraagd of ze kunnen ondersteunen bij activiteiten op school. Zo zorgen we samen
voor een goed schooljaar op De Wieken!

Belangrijke data






2 t/m 10 oktober: Kinderboekenweek
Zaterdag 5 oktober: De dag van de Leerkracht
Woensdag 9 oktober: Margedag, alle kinderen vrij
21 t/m 25 oktober: Herfstvakantie
Maandag 28 oktober: ANWB Streetwisedag

Schoolse zaken
Social Schools en de Nieuwsflits
Eind vorig schooljaar zijn we begonnen met de inzet van Social Schools voor de oudercommunicatie.
Nieuw dit schooljaar is dat er geen wekelijkse nieuwsbrief via de mail meer binnenkomt bij alle
ouders en andere betrokkenen. Ouders krijgen door de week heen diverse Social Schools berichten
vanuit hun eigen groep of vanuit de school en op zaterdag een wekelijks nieuwsoverzicht vanuit
Social Schools in de mail.
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 nieuwsbrief kunt u lezen waar de
school mee bezig is geweest en wat er voor de komende periode op het programma staat. De
Nieuwsflits is hiermee iets algemener dan u eerder met de Nieuwsbrief gewend was, maar waarmee
u toch op de hoogte blijft van het reilen en zeilen van de school.
Mocht u als ouder nog niet zo thuis zijn in Social Schools, vraag op school dan even om hulp.
Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen? Laat het dan even weten via een mailtje naar school.
Aanmelden voor de nieuwsflits kan via de website van school www.cbsdewieken.nl
Nieuwbouw
Afgelopen week zijn de vergaderingen rond de nieuwbouw weer begonnen. Met een zogenaamde
‘kopgroep’ gaan we de komende periode aan de slag om tot een meer concreet plan te komen voor
‘Het huis van Ten Post’. De kopgroep bestaat uit Dorpshuis ’t Holt, Kerk De Hoeksteen, SV TEO, de
gemeente Groningen en de school natuurlijk. We gaan op onderzoek uit naar goede voorbeelden
voor wat betreft de bouw, maar ook het beheer en de samenwerking in het gebouw moeten we hier
goed in meenemen. De bedoeling is dat we aan het einde van het jaar een plan kunnen presenteren.
Ik houd jullie op de hoogte!
ICT-ontwikkelingen

Op school zijn er diverse ontwikkelingen op het gebied van de ICT en digitale geletterdheid. Vlak
voor de zomervakantie hebben we allemaal Touchscreens gekregen in de klassen. Een modern
‘schoolbord’ met veel mogelijkheden de wie op dit moment volop aan het ontdekken zijn. Ook gaan
we als school over stappen naar “de Cloud”. 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. Daarnaast gaan we weer verder met de
leerlijn Digitale geletterdheid van Basicly, waarmee we digitale geletterdheid een vaste en goede
plek geven in het huidige onderwijsaanbod.
Tutorlezen
We zijn dit schooljaar begonnen met tutor lezen. Leerlingen hebben een maatje uit een andere
groep waar ze samen een boek mee lezen. Ieder leest een stukje en de oudsten lezen voor aan de
kleineren die nog niet zelf kunnen lezen. Elke maandag en woensdag zien we overal lezende
tweetallen in school en dat gaat hartstikke goed!
Kinderboekenweek
Begin oktober staat de kinderboekenweek weer centraal. Het thema dit jaar is: Reis mee!
Op 2 oktober wordt de kinderboekenweek geopend met alle groepen. Het boek "Hen Engelien"
wordt dan gepresenteerd aan de kinderen d.m.v. een minitheater. Het is geschreven in het Gronings
door Rients Faber en de foto's zijn van Bo Scheeringa. Juf Hilde heeft de illustraties gemaakt.
Wiebrand Wiesema komt met de bus naar onze school en de kinderen mogen het verhaal van de
hen beleven. De band "Kriegel" met verleent er dan ook de medewerking aan.
De afsluiting is op donderdagmiddag 10 oktober vanaf 14.00 uur. Alle ouders en belangstellenden
kunnen dan komen kijken met alle kinderen samen in de hal van de school. Groep 7 en 8 gaat
werken aan een flashmob op het lied " Hallo Wereld " van Kinderen voor kinderen. De film wordt
dan vertoond.
We zijn nog op zoek naar voorlezers, die een keer willen komen voorlezen in de klassen. Zijn er
opa’s, oma’s, vaders, moeders, ooms, tantes, andere familieleden of bekenden, die het leuk vinden
om in onze groepen eens te komen voorlezen, geef het dan door aan de groepsleerkracht van uw
kind. Er kan voorgelezen worden in overleg uit een boek van school, maar uit een eigen boek
voorlezen is natuurlijk nog leuker. De juffen plannen dan samen met u een geschikt moment in de
periode van 2 t/m 10 oktober.

Rondom de dorpsschool
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!
Oktobermaand, Kindermaand
Alle kinderen hebben een flyer meegekregen voor de Kindermaand, waarmee ze in oktober gratis
mee kunnen doen aan allerlei culturele activiteiten. In de grote hal liggen nog een paar flyers, haal er
gerust één op, ook voor kinderen die hier niet op school zitten.
Zpannend Zernike
In het weekend van 5 en 6 oktober zijn er allemaal wetenschappelijke dingen te doen op de
Zernikecampus en de binnenstad van Groningen. Kijk even op de website voor meer informatie:
www.zpannendzernike.nl
Oproep: glazen potten
Voor de vierde keer wordt in november een Allerzielenviering georganiseerd op de begraafplaats
van Wittewierum. Elk jaar verlichten meer dan 500 potten met waxinelichtjes daarbij de paden op
het kerkhof. De glazen potten worden verzameld door de inwoners van Ten Post. Ook dit jaar wordt
daarbij weer uw hulp gevraagd.

De potten kunt u inleveren in de daarvoor bestemde manden of dozen bij de ingang van de school.
Wilt u daarbij letten op het volgende:
•
Schone potten a.u.b. en zonder etiket
•
Brede hals; geen smalle, hoge potten
Alvast bedankt. Namens de organisatie van Allerzielenviering 2019, Sylvia van Pijkeren
Kleintje Koffie in de bibliotheek Ten Boer
Vanaf september 2019 vindt in de bibliotheek Ten Boer, elke eerste vrijdagochtend van de maand,
een inloopochtend voor (groot-oppas) 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-ten-boer

