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Informatieavonden.
Deze week staat de eerste informatieavond op de agenda,
Donderdag 15 september voor
de groepen 2 en 4
aanvang 19.00 uur
de groepen 5 en 7
aanvang 20.00 uur
Volgende week zijn de andere groepen aan de beurt en wel op
Dinsdag 20 september voor
de groepen 1 en 3
aanvang 19.00 uur
de groepen 6 en 8
aanvang 20.00 uur
+ klas
aanvang 21.00 uur
Op deze avonden wordt er specifieke informatie over de groep gegeven. U bent van harte welkom en hoeft zich
niet op te geven.
Op verzoek hebben we op dinsdagavond 20 september ook nog een informatiemoment geprikt voor de + klas.
Hier zal informatieve gegeven worden over de aanpak en begeleiding van de meer- en hoogbegaafde leerlingen bij
ons op school. Deze aanpak is een onderdeel van Kwadraat.
Schoolorkest.
Juf Dianne staat te trappelen om weer met het schoolorkest van start te gaan.
Nu hebben we natuurlijk geen ‘tussendemiddag’ meer, dus moesten we op zoek naar
een andere invulling.
Deze hebben we gevonden op de maandag.
Juf Dianne wil deze dag extra komen en met het orkest gaan oefenen van 13.45 uur tot
+ 14.20 uur.
Door de verscheidenheid in instrumenten en om aan de behoefte van kinderen te
voldoen willen we een soort splitsing voorstellen.
Week 1
klassieke muziek
Week 2
moderne muziek
Week 3
klassieke muziek
Enz
Sommige kinderen bespelen een instrument dat in beide orkesten kan meedraaien, prima.
Met onderstaande strookje kunnen kinderen zich opgeven voor het schoolorkest en hun voorkeur aangeven. Bij
voldoende aanmelding kunnen we van start.

Naam:

………………………………………………………………………………………..……..

speelt

………………………………………… / ………………………………………………….

en wil spelen in

orkest 1 / orkest 2 / beide

groep 5 / 6 / 7 / 8

Ducktypen.
We zien dat nog niet alle kinderen in de huidige groepen 6, 7 en 8 klaar zijn. Die licenties lopen deze week af maar
ze kunnen wel verlengd worden. Als u hier gebruik van wilt maken ontvangt u, tegen de bijdrage van € 20,00, een
verlenging van uw licentie voor een jaar. Dit geldt ook voor de kinderen die nu in groep 6 zitten, een verlenging
moeten de ouders zelf betalen.
Kinderen in groep 7 en 8 die alsnog willen gaan typen, kunnen ook aangemeld worden.
Ik heb een beperkt aantal aanmeldingen tot verlenging gehad. Het kan nog tot woensdag 14 september.

KinderLoop voor Hoop.
Het komend weekend is het zover, eindelijk mag er gewandeld worden!
53 kinderen van onze school gaan hun beste beentje voor zetten, TOP !!!

De Samenloop voor Hoop start op vrijdagavond om 18.00 uur maar de
KinderLoop start op zaterdag 17 september om 10 uur, voor alle kinderen!
Hoe ziet de dag zelf er ongeveer uit.
Ten eerste is het leuk én handig om er ruim voor 10.00 uur te zijn. Vanaf 9 uur kun je terecht bij de inschrijftafel
van de KinderLoop
Daar krijg je dan eventueel nog je T-shirt en kun je ook het opgehaalde sponsor- en actiegeld inleveren, mocht je
dat nog niet op school hebben ingeleverd.
Vanaf 9.30 mogen de kinderen het KinderLoop terrein betreden. Daar zijn ook allerlei activiteiten voor
kinderen neergezet, tegen een kleine betaling mag je overal aan meedoen.
Om 9.45 uur zal er een inleidend praatje gehouden worden.
Die wordt vervolgd met de warming-up. We zingen en dansen samen 'Klaar voor de start', van Kinderen voor
Kinderen. Dit onder begeleiding van Top Fit uit Hoogeveen.
Om 10.00 uur starten we dan echt met de KinderLoop voor Hoop. De start zal verzorgd worden door de
burgemeester, Kiki en Desie Wiekema (de winnares van de namenwedstrijd).
Om 10.24 is de KinderLoop voor de kinderen van groep 1-4/5 voorbij. Zij zullen dan het terrein verlaten.
De oudere kinderen lopen verder. Zij mogen de 240 minuten verdelen over de groepsleden. Iedereen is vrij
zijn/haar eigen invulling daar aan te geven. Alles is mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld met z'n allen 240 minuten lopen,
maar je kunt ook ieder uur of half uur iemand anders laten lopen. ( Ik heb begrepen dat het maken van een
schema inmiddels door een aantal ouders is opgepakt, dank jullie wel. )

En om 14.00 uur is het definitieve eindsignaal van de KinderLoop.
We sluiten de KinderLoop af met het bekend maken
van de eindstand van alle acties -en sponsorgeld dat
door kinderen van de KinderLoop bij elkaar is
gebracht.
Hiermee hopen we een beetje een beeld geschetst te hebben
over hoe de KinderLoop zelf zal verlopen.
Mochten er nog vragen zijn, dan mag u mij altijd even
aanschieten.
We zien jullie graag op 17 september.
Veel hopen op een gezellig en saamhorige dag!

Namens de KinderLoop commissie, Meta Blokzijl
Op de dag zelf zijn we te herkennen aan deze shirts:

Schoolkorfbal.

Woensdag 21 september staat het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi op de planning.
We willen daar weer met een paar teams aan deelnemen.
Kinderen kunnen zich met onderstaand strookje opgeven om mee te doen.
Ook zijn we op zoek naar ouders die deze middag een team willen begeleiden. Ook zij kunnen zich met
dit strookje opgeven.

Naam : …………………………………………………………………………………..
Groep : …………………
geeft zich op voor schoolkorfbaltoernooi op woensdag
21 september.
vader / moeder ………………………………………………………………. wil graag een team begeleiden.
Dinsdag 13 september is de laatste dag van opgeven !!!!!

Herhaalde oproep.
Zo aan het begin van een nieuw schooljaar zijn we op zoek naar ouders die willen helpen bij verschillende
onderdelen. We zoeken :
Klassenouders :

Klusouders:
Creamiddagen:

Eenmalige klus:
Basketbalpalen:

voor iedere groep 1 of 2 ouders die contactpersoon tussen leerkracht en ouders
zijn. Voor hulp inschakelen voor de groep, lief en leed, vervoer bij activiteit, vragen,
opmerkingen, ed. Graag aangeven bij de leerkracht.
werkgroep van 2 tot 3 ouders die kleine klusjes in en rond school coördineren en/of
uitvoeren. Graag aangeven bij meester Anne.
3 vrijdagmiddagen in november en juni in kleine groepjes met kinderen uit de
bovenbouw een creatieve activiteit. Eigen ideeën zijn welkom, niet noodzakelijk.
Graag aangeven bij juf Meta.
aan het eind van de maand krijgen we onze basketbalpalen. Deze worden geplaatst
op het tweede deel van het voetbalveld. We zoeken ouders die willen helpen met
de voorbereidingen : tegels verwijderen, graven en tegels leggen. Het bedrijf komt
de palen plaatsen, wij verrichten voor- en nawerk.
Graag aangeven bij meester Anne.

Sociaal participatiefonds 2016 Gemeente De Wolden.

Onderstaand bericht, met bijlage, willen we graag even onder uw aandacht brengen.
Het lidmaatschap van een sportvereniging, een abonnement op een krant of een schoolreisje van de
kinderen kunnen voor mensen met een laag inkomen een zware belasting zijn. Gemeente De Wolden
vindt dat iedereen moet kunnen deelnemen aan sociale, culturele of sportieve activiteiten en heeft
daarom een sociaal participatiefonds ingesteld. Uit dit fonds kunt u een bijdrage krijgen voor diverse
kosten. In dit informatieblad kunt u lezen wanneer u recht heeft op een bijdrage uit dit fonds.

