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Schooljaar
2021-2022

Agenda
Maandag 1 oktober
Maandag 1 oktober
Woensdag 6 oktober
Woensdag 13 oktober
Woensdag 13 oktober
Donderdag 14 oktober
Vrijdag 15 oktober
Maandag 18 oktober
tot en met
Vrijdag 22 oktober
Hiep hiep hoera!

Verzoek: betaling vrijwillige ouderbijdrage!
Bibliotheekbezoek groep 3A en groep 3b
Opening Kinderboekenweek
Createrhavet (onder schooltijd)
Vergadering Oudervereniging
Boekenbal!
Studiedag voor de leerkrachten. De leerlingen zijn vrij.
Herfstvakantie

25 september
28 september

Gefeliciteerd en
een fijne dag!

29 september
30 september

Mik
Mera
Arda
Serena
Jurre
Mika
Mees

groep 4
groep 7
groep 6
groep 4
groep 8
groep 2
groep 4

Mededelingen en verslagen
Week tegen Pesten.
Buitensluiten? Uitgesloten!
Dat is dit jaar het thema van de Week tegen Pesten.
Bij KiVa werkt iedereen samen om er een fijne groep van te maken!
Iedereen hoort erbij! We gaan uit van de kracht van de groep om zo een
fijne school te creëren. Hoe zorg je dat kinderen zich verantwoordelijk
voelen voor elkaar, voor hun klas, voor de school én voor zichzelf?
Hoe kan je ervoor zorgen dat je samen met de kinderen een fijne sfeer in
een groep versterkt?
In de week van 27 september tot en met 1 oktober besteden we hier nog eens extra aandacht aan
door middel van een aantal werkvormen die gebruikt worden in de groepen.
Er zal worden ingezet op elkaar nog beter leren kennen. Wat weten ze nog niet van elkaar? Door
veel contact tussen kinderen in je klas te stimuleren, zorg je ervoor dat ze samen een groep zijn,
waar iedereen erbij hoort! Wanneer kinderen elkaar kennen en kunnen terugvallen op gedeelde
ervaringen, zorgt dat voor meer begrip en meer oog voor elkaars welzijn.
In een fijne groep is er plek voor iedereen. Iedereen mag en kan daar zichzelf zijn. De kracht van de
groep zit namelijk niet alleen in overeenkomsten, maar juist ook in verschillen! Het is van belang
dat de kinderen dat inzien en ervaren.

Ook wordt er aandacht besteed aan omgaan met elkaar in de digitale wereld. Veel normen en
waarden die gelden in andere situaties, zijn ook toepasbaar op de online wereld.
Vaak gaat het alleen maar om een stukje extra bewustwording.
Kinderboekenweek
Woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek met als
thema: ‘Worden wat je wilt’.
Deze dag mogen de kinderen verkleed op school komen,
bijvoorbeeld als agent, filmster, schilder, verpleegster, etc.
We geven het startsein van de Kinderboekenweek met een
gezamenlijke opening.
In deze periode zullen alle groepen op hun eigen manier
bezig zijn rondom dit thema, hebben de groepen 3 een
bibliotheekbezoek en zal er door de leerlingen van 7 en 8
worden voorgelezen in de groepen 1 tot en met 6.
Hoe leuk zou het zijn als we in de klas ook kennis kunnen maken met de verschillende beroepen
van ouders/verzorgers van de leerlingen?
Heeft u een leuk beroep, waarover u graag in de klas wilt komen vertellen, neem dan contact op
met de leerkracht.
Mocht u op bezoek mogen komen in de klas denkt u dan wel even aan de gezondheidscheck
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-enzorg/gezondheidscheck.
De Kinderboekenweek sluiten wij af met het boekenbal, dat zal plaatsvinden op donderdag 14
oktober. Ook dan mogen de kinderen verkleed komen.
Voor het mooiste/origineelste kostuum is er zelfs een prijsje te winnen…
Studiedag 20 september.
Afgelopen maandag was er een studiedag voor de leerkrachten.
Het ochtendprogramma bestond uit een presentatie van Marco Bastmeijer, de oprichter van
VierkeerWijzer. VierkeerWijzer is de methode die wij gebruiken voor de zaakvakken; biologie,
geschiedenis en aardrijkskunde. De visie, de werkwijze en de nieuwe ontwikkelingen waren het
onderwerp van gesprek.
In de middag stonden de onderwerpen KiVa en Passend Onderwijs op de agenda.
Het team is hierover in gesprek gegaan en hebben met elkaar de schoolbrede lijn vastgesteld.
We kijken terug op een leerzame dag.

Ouders gezocht voor het helpen bij het ’luizenpluizen’.
Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben.
Het heeft niets te maken met vies of schoon haar.
Wist u dat… een hoofdluis op warme plekken op het hoofd
gaat zitten en daar tot wel 6 eitjes per dag legt… het
worden er snel veel meer.
Daarom is het belangrijk de hoofdluis zo snel mogelijk weg
te krijgen.
Voor de Coronatijd was het gebruikelijk dat alle leerlingen na een vakantie werden gecontroleerd
op hoofluis en neten.
Dit willen we weer op gaan pakken, maar… door gebrek aan ouders is het lastig om met regelmaat
de controle uit te voeren.
Daarom deze oproep!
Wilt u het luizenpluisteam komen versterken, neem dan contact op met Brenda Emans,
telefoonnummer: 06-30407107
Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

