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Studiemiddag kindertalentenfluisteraar
Afgelopen dinsdag hadden alle juffen en meester een studiemiddag. We volgen samen met de teams
van de Vlinderhof en Van Royenschool de training tot kindertalentenfluisteraar.
In gesprekken met kinderen willen we er graag achter komen waar kinderen blij van worden, wat hun
talenten zijn. Een talent is in dit geval niet iets waar je goed in bent, maar waar je gelukkig van
wordt. Je hebt heel veel verschillende talenten: de bruggenbouwer, de bezige bij, de doorzetter, de
vertrouweling, de samenbrenger, enz. Door in gesprek te gaan met kinderen ontdekken zij welke
talenten bij hen passen.
Op 14 oktober en 29 november hebben we nogmaals een studiemiddag over dit onderwerp. Dan gaan
we ook vastleggen hoe we deze gesprekken zullen gaan inzetten op onze school.

Overblijven herhaalde oproep!
We zijn dringend op zoek naar extra overblijfhulpen. Op maandag en dinsdag blijven veel kinderen
over in drie groepen. In elke groep zetten we 2 overblijfhulpen in. Zij zijn van 11.45 tot 12.45 uur op
school aanwezig.
Je hoeft als overblijfhulp niet elke week of beide dagen te kunnen. Als meerdere mensen zich opgeven kunnen we een roulatieschema maken en weet u
precies wanneer u aan de beurt bent. Voor het overblijven wordt een kleine
vergoeding gegeven.
Wilt u meer weten, neem dan contact op met Nanet Bos of Gonnie van Engen.
Hun telefoonnummers staan in de kalender.
Zieke juffen
Juf Geertje was helaas ziek deze week en zal volgende week ook nog afwezig zijn.
Juf Caroline gaat dinsdag weer proberen de gymlessen te hervatten.
Bijlagen
•

informatie badmintonvereniging

•

informatie bibliotheek

Oud papier
Op zaterdag 2 oktober wordt er weer oud papier opgehaald. In de kalender vindt u het schema, waarop
u kunt zien in welke maand u aan de beurt bent.
De ouders die helpen moeten bij school verzamelen.

Kinderpostzegels
Woensdag 29 september gaat de kinderpostzegelactie weer
van start. De kinderen van groep 7 en 8 gaan langs de deuren
om postzegels en andere leuke producten te verkopen. De opbrengst is bedoeld voor kinderen die het minder goed hebben
dan onze kinderen. Met dit geld kunnen ze een betere toekomst tegemoet gaan. Voor kinderen, door kinderen. De actie
duurt t/m 6 oktober.

Kindertoneel groep 7-8
Op woensdag 13 oktober vindt het kindertoneel van groep 7-8 plaats. We kunnen deze activiteit eindelijk weer organiseren en nodigen jullie van harte uit om erbij aanwezig te zijn. We zullen om 11.45 uur
starten met de voorstelling.
Intern begeleider
Vanaf volgende week zal Jur Raatjes starten als interim intern begeleider van onze school. Ook zal hij
deze werkzaamheden op de Van Royenschool gaan doen. Hij zal elke dinsdag op onze school aanwezig
zijn.
Hij is telefonisch bereikbaar en via het mailadres jraatjes@sg-owsa.nl. We wensen hem een fijne tijd
toe op de Akker!
Kinderboekenweek
Op woensdag 2 oktober gaat de kinderboekenweek van start. Het thema van dit
jaar is ‘Worden wat je wil’ We gaan op school activiteiten doen die met dit thema
te maken hebben. We praten natuurlijk over de prijswinnaars die de gouden of zilveren griffels hebben gewonnen. U ontvangt binnenkort meer informatie hierover.
In alle boekhandels zijn in deze kinderboekenweek veel leuke kinderboeken verkrijgbaar, waarbij u een boek cadeau krijgt; het kinderboekenweekgeschenk. De
kinderboekenweek duurt t/m 13 oktober. Als u wat meer wilt weten over de kinderboekenweek, kijk dan op de site www.kinderboekenweek.nl.

Nieuwe gezichten op school
We zijn heel blij dat het gelukt is om een extra onderwijsassistent voor onze school te vinden. Van het
ministerie hebben we de komende twee jaar extra geld gekregen (NPO-gelden), waardoor we elke ochtend een onderwijsassistent kunnen bekostigen. Haar naam is Mirthe Rotmensen en ze heeft deze
week al een beetje meegelopen op onze school. Ze zal in de week van 4 oktober echt bij ons gaan
starten. Mirthe zal in diverse groepen met kinderen gaan werken, in of buiten de groep.
Ook zijn de stagiaires weer gestart op onze school.
In groep 4 is meester Erik Drent vanaf nu elke donderdag aanwezig. En hij zal ook een aantal weken
stage lopen op onze school.
In de volgende nieuwsbrief zullen zij zich aan u voorstellen.
Nationale Sportweek
Onze school heeft afgelopen woensdag meegedaan aan de mini-roparun, onderdeel
van de Nationale Sportweek die in de gemeente Coevorden plaatsvindt. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een enorm bedrag bij elkaar gelopen. Met nog een
kleine bijdrage van de oudervereniging is het totaal bedrag uitgekomen op €2500,=!
In groep 7 en 8 kwam bovendien zwemmer Kyle Stolk op bezoek. Hij heeft verteld
over zijn prestaties op het EK, WK en de Olympisch Spelen.
Samen met hem hebben de kinderen sportieve activiteiten gedaan op het plein.

