Nr. 2 – 30 aug. ‘18
Sprokkelblad digitaal
Het Sprokkelblad wordt gepubliceerd op onze website. Ook kunt u zich via de site aanmelden voor ontvangst
per email. Op deze wijze is het mogelijk dat beide ouders/verzorgers, opa’s/oma’s, de oppas, andere
belangstellenden de nieuwsbrief van onze school ontvangen.

Drukbezochte informatie-avonden!
Wat fijn dat zoveel ouders/verzorgers op de informatie-avonden van de verschillende groepen waren! De
presentaties staan binnenkort op de website.

Gezond eten en drinken
Omdat we gemerkt hebben dat er wat onduidelijkheid is over wat voor eten en drinken de kinderen mee
mogen nemen naar school, hebben we hieronder een paar dingen bij elkaar gezet. Dit is ook te lezen in het
Informatieboekje en in de kindcentrumgids.
Fruit eten en drinken
De kinderen mogen voor ’s morgens fruit mee naar school nemen. In de
groepen 1 t/m 4 vindt het fruit eten in de klas plaats. De kinderen uit de
andere groepen kunnen dit doen tijdens het speelkwartier.
Zowel het schoolteam als de oudervereniging wil graag aansluiten bij het
beleid van de overheid om overgewicht bij kinderen terug te brengen. We
verzoeken u daarom met klem om de kinderen alleen fruit mee te geven.
Op school kunnen de kinderen gedurende de hele dag water drinken.
Voor kinderen/ouders die dat graag willen, is er de mogelijkheid om drinken (in bidon of goed
afsluitbare beker) mee te nemen voor in de pauze.

Continurooster
De kinderen nemen een gezonde lunch mee naar school (brood,
fruit/groenten en drinken).
Trakteren bij verjaardagen
Natuurlijk worden de verjaardagen van de kinderen gevierd op school. De
meeste kinderen willen dan ook graag trakteren. Dat wordt erg gewaardeerd.
Een kleine, gezonde traktatie is meer dan genoeg (geen kauwgum of
cadeautjes).

Dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang.
Na een lange, warme vakantieperiode, waarin de kinderen van de dagopvang en de BSO
fijn gespeeld en van alles ondernomen hebben, zijn we weer gestart met de dagelijkse
routine.
We gaan er een fijn jaar van maken!
Puk is blij dat hij alle kindjes van de dagopvang en de peuters weer ziet en samen werken
we met veel plezier aan het thema “Wie ben ik?”

Groep 1-2
Start schooljaar
Wij zijn het schooljaar weer goed gestart! De kinderen weten hun plekje in de klas en raken weer gewend aan
het ritme. De eerste week heeft iedereen zichzelf mogen tekenen en deze mooie tekeningen hangen natuurlijk
gezellig in de klas.
Na de vakantie zijn er nieuwe kinderen gestart bij ons; Jens, Lana, Wessel,
Ziva en Guus welkom in groep 1-2! We gaan er samen een super leuk
schooljaar van maken!

Groep 3
Start
Wij hebben al veel geleerd in groep 3! We hebben de woorden ik-maan-roos-vis geleerd en we hebben ontdekt
dat we met de letters van deze woorden ook nog veel andere woorden kunnen maken zoals min-maar-raamvaas-vos enz. Ook leren we letters schrijven en hebben we bij rekenen al veel geteld en geturfd. En we vinden
het heel leuk dat Savannah nu bij ons in de groep zit!
Daarnaast spelen en werken we ook samen met groep 1-2. We gymmen samen, we spelen samen in de klas, op
het leerplein en buiten.
Tennisclinic 4 september
Op dinsdag 4 september vindt er, in plaats van de reguliere gymles, een tennisclinnic
plaats voor de groep 3. Voor deze clinic gaan de kinderen van deze groep naar de
tennisvelden van T.V.R. in De Rips.
Omdat we dus buiten gymmen op dinsdag 4 september willen we vragen of alle kinderen
geschikte buiten-gymkleding willen meenemen en schoenen die geschikt zijn voor
buitengym.

Groep 4
Start schooljaar
Yes! Ook groep 4 is weer begonnen aan een mooi schooljaar. Alle kinderen van
groep 4 zie je hier op de foto staan. Van deze prachtige tekeningen hebben we
meteen een verjaardagsslinger gemaakt.
We wensen Ryan veel plezier in onze groep!
IPC
Het nieuwe IPC-thema voor groep 4 heet: 'Brainwave. Hoe leren wij?'. Op
maandag 27 augustus heeft professor Pienter een bezoek gebracht aan groep 4,
maar dit bleek een professor van niets. Samen met de kinderen zijn we op zoek
gegaan naar wat hersenen zijn en vooral wat je ermee kan. Uiteindelijk hebben we besloten dat we dit
thema allemaal leerprofessors willen worden. Dit thema gaan we dus veel leren over leren, de werking van het
brein en de invloed van voeding op de hersenen.

Groep 4, 5 en 6
Tennisclinic 18 september
Op dinsdag 18 september vindt er, in plaats van de reguliere gymles, een tennisclinnic plaats
voor de groepen 4 en 5-6.
Voor deze clinic gaan de kinderen van deze groepen naar de tennisvelden van T.V.R. in De
Rips.
Omdat we dus buiten gymmen op 18 september willen we vragen of alle kinderen geschikte
buiten-gymkleding willen meenemen en schoenen die geschikt zijn voor buitengym.

Groep 5-6
Nieuwe thema I.P.C.
Op maandag 27 augustus zijn de kinderen van groep 5-6 gestart met het nieuwe I.P.C.-thema.
Deze keer is dat: Brainwave  Hoe leren wij?
In dit thema leren kinderen vooral veel over het brein, hoe dit werkt en wat de invloed van voeding is op de
hersenen. Ook wordt er ingegaan op de manier van leren die binnen het International Primary Curriculum
(I.P.C.) centraal staat.
Kinderen leren bijvoorbeeld om 1 onderwerp vanuit verschillende vakgebieden (schoolvakken) te benaderen.
Op woensdag 19 september brengen de kinderen, aansluitend op dit thema een bezoek aan het bedrijf
Fransen-Gerrits. Dit bedrijf gaan zij namelijk vanuit de verschillende vakgebieden belichten en onderzoeken.
Tijdens deze excursie krijgen de leerlingen een rondleiding door de mensen van het bedrijf zelf.
I.V.N.-activiteit
Op woensdag 12 september is er een I.V.N.-activiteit voor de kinderen van groep 5-6, rondom het
schoolgebouw.
De gidsen van het I.V.N. zullen de kinderen in aanraking brengen met de natuur in de directe omgeving van hun
eigen school.
Het thema van de I.V.N-activiteit is: Zintuigen.

Groep 7-8
We zijn begonnen !
Deze week hebben we een fijne start gemaakt van dit nieuwe schooljaar, samen met 33 leerlingen. We wensen
iedereen een heel fijn, gezond, plezierig en leerzaam schooljaar toe. Wij hebben er zin in!
Ook wensen wij Noëlle veel plezier in onze klas.
Kamp
Op woensdag 19 september tot en met vrijdag 21 september gaan we op
teambuildingskamp. We gaan elkaar dan nog beter leren kennen. Waar we naar
toe gaan en wat het thema is houden we nog even geheim.

Agenda
Het is fijn als de leerlingen van groep 7-8 elke dag hun agenda mee naar school en aan het eind van de dag
weer mee naar huis nemen. In de klas hebben we ook een klassenagenda. Hier staat alle belangrijke informatie
van dit schooljaar in. Ook schrijven de leerlingen hier hun afspraken van bijv. de orthodontist in.

Diverse berichten:
Van de Oudervereniging
Schoolfotograaf
Op vrijdag 7 september komt de schoolfotograaf weer vrijblijvend foto’s maken van alle kinderen.
Het is dezelfde fotograaf als vorig schooljaar; foto Verreijt.
De fotoreportage bestaat uit 5 verschillende studiofoto’s, een combinatievel, een groepsfoto en eventueel een
foto van broertjes of zusjes in formaat 13x18.
Ouders kunnen, uiteraard geheel vrijblijvend, de keuze bepalen en de foto’s naar believen afnemen. Er kan ook
gekozen worden uit afdrukken op canvasdoek, kleding, tassen, mokken, etc.
Nabestellen is nog jaren mogelijk via de webwinkel www.fotomenu.nl. Alle nabestellingen naar keuze in kleur,
zwart-wit of sepia
Ouders ontvangen binnen 2 weken na de fotosessie een persoonlijk inlogcode waarmee ze de foto's via
internet kunnen bekijken en bestellen op www.fotokeuze.nl .Ook is er de mogelijkheid om de foto’s digitaal te
bestellen.Er hoeft niets van tevoren ingevuld te worden.

Wat betreft de gezinsfoto’s, deze worden na schooltijd gemaakt tussen
12.30 – 13.00 uur (alle andere foto’s tijdens schooltijd).
Hiervoor komt een intekenlijst op het prikbord te hangen (prikbord tussen
de onderbouw ingang en BSO ruimte). Ook kinderen die hier (nog) niet op
school zitten mogen mee op de foto.

Promoshow Mad Science

Op dinsdag 11 september om 13 uur vindt op school een Promoshow voor de naschoolse wetenschap &
techniekcursus plaats. Daarna kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor de cursus inschrijven. Deze
vindt plaats op 6 dinsdagen om 15 uur, van 30 okt. t/m 4 dec.
Van de Werkgroep Gezinsvieringen:
Beste allemaal,
Hopelijk heeft iedereen een hele fijne vakantie gehad!
We gaan ook weer aan de slag met de gezinsvieringen in de kerk, en de eerste staat gepland voor zaterdag 22
sept. om 19.00 uur.
Daarvoor is er op woensdag 19 sept. van 14.00-15.30 een knutselmiddag in het parochie zaaltje.
De uitnodiging met opgave strookje volgt nog. Jullie zijn allemaal natuurlijk van harte welkom!
Groetjes namens de werkgroep gezinsvieringen,
Toni, Daniëlle en Colinda

Berichten voor het Sprokkelblad
Aan het einde van elk maand verschijnt een nieuwe uitgave van het Sprokkelblad. Karin Verschuren, ouder van
onze school, zorgt voor de samenstelling ervan. U kunt uw berichten rechtstreeks aan Karin
(verschurenkarin@gmail.com) sturen of aan mieke.vogels@stichtinggoo.nl.
Voor de volgende uitgave moeten deze uiterlijk 24 september digitaal binnen zijn.

Agenda
Woensdag 5 september
Vrijdag 7 september
Dinsdag 11 september
Wo 19 t/m vr 21 september
Za 13 t/m zo 21 oktober

Studiedag – alle kinderen vrij
Schoolfotograaf
Promoshow Mad Science
Schoolkamp gr.7-8
Herfstvakantie

Vakanties 2018-2019:
13 okt t/m 21 okt
22 dec t/m 6 jan 2019
2 maart t/m 10 maart
20 apr t/m 5 mei
30 mei t/m 2 juni
8 juni t/m 10 juni
6 juli t/m 18 aug

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Meivakantie
Hemelvaartdagen
Pinksteren
Zomervakantie

De kalender voor schooljaar 2018-2019 kunt u op de website vinden.

