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Beste lezer,
Vlak voor de vakantie is er nog weer veel te vertellen!
Bericht van juf Ellen
Op dinsdag 26 september om 21:14 uur is onze zoon Siem geboren.
Donderdag 28 september mochten we 's middags naar huis vanuit het
ziekenhuis in Almelo. Het grote genieten kon beginnen!
Alles liep op rolletjes en Siem groeide zo goed dat hij na 4 dagen
alweer op geboortegewicht was en aan het eind van de kraamweek
was zelfs de grafiek van de kraamhulp niet groot genoeg om zijn groei
nog te kunnen noteren! Nu de kraamhulp al een tijdje weg is genieten
we lekker van onze kleine man. We komen gauw een keertje op school
om hem te showen. Voor nu moeten jullie het doen met een mooie
foto.
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Voorleeswedstrijd
De kinderen kunnen nog een week langer oefenen voor de
voorleeswedstrijd!
I.v.m. afwezigheid van groep 8 op 17 november, hebben we de
voorleeswedstrijd verschoven naar vrijdagmiddag 24 november.
Staal
Tijdens de informatieavond hebben wij uitleg gegeven over onze
nieuwe taal en spellingsmethode Staal.
De leerlingen hebben één thema afgerond en de eerste resultaten zijn
ingevoerd. Als pilot hebben we de resultaten van groep 4 en 5
ingevoerd via de resultatenkoppeling in basispoort. Deze koppeling
zorgt ervoor dat de resultaten in ParnasSys worden verwerkt.
De resultaten zijn voor de leerkrachten zichtbaar in ParnasSys.
Op dit moment kunt u als ouder geen inzicht krijgen in de resultaten in
het ouderportaal. De digitale koppeling voor deze functie is nog niet
online.
Ons voornemen is om via een resultatenkoppeling van de methode te
werken aan onderwijs op maat.
Dat betekent voor uw kind dat het leerstof krijgt aangeboden op
niveau van de resultaten van de toets.
Ouders van de leerlingen van groep 6,7 en 8 kunnen de resultaten van
Staal wel zien in ParnasSys .
Echter moeten we een kanttekening plaatsen bij de normering, deze
wordt nog aangepast door onze ICT 'er.
Fietscontrole
Elke schooldag zijn de leerlingen minstens twee keer per dag in het
verkeer.
Om ervoor te zorgen dat zij zo veilig mogelijk de weg naar school en
naar huis afleggen, is het nodig dat zij en andere weggebruikers zich
aan de verkeersregels houden.
Even belangrijk is
het dat de fietsen
in orde zijn en dat
alle scholieren licht
op hun fiets hebben
wanneer dat
nodig is.

Pagina 2 van 6

We vinden het dan ook geweldig dat Firma Valk gisteren de
fietscontrole heeft uitgevoerd voor groep 6, 7 en 8.
Zij controleerden de fietsen op mankementen bij belangrijke
onderdelen, zoals verlichting, bel en remmen.
Aan het eind van de keuring kregen de leerlingen een advies mee hoe
zij de fiets in orde kunnen maken als dit niet het geval was.
Jeanine Koppelman en Marieke Jansen Eupe hebben gezorgd dat de
ochtend goed is verlopen.
Dus:

Muziek
Het leerorkest in groep 6 is gestart met de introductie.
Wat waren de kinderen enthousiast!
De instrumenten zullen op de eerste les-woensdag worden uitgedeeld
en de kinderen krijgen een gebruiksovereenkomst mee.
Het is de bedoeling dat u voor het gebruik deze gebruiksovereenkomst
ondertekend weer inlevert.
De definitieve lesdata hoort u zsm van ons.
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Dankdag
Op woensdag 1 november is het Dankdag en dan gaan we weer
samen met alle leerlingen van de Ark naar de kerk. Deze keer is de
dienst om 9.30 uur in de Ned. Hervormde kerk en ds. Prins zal voorgaan.
Het thema is "Verrast!"
Zoals u de laatste jaren gewend bent, zullen de kinderen een actieve
rol spelen , we zijn ons al druk aan het voorbereiden.
De stichting Dorcas houdt op dankdag een voedselactie en iedereen
mag een (houdbaar) product meenemen naar de kerk. Deze kan bij
de ingang in de desbetreffende manden worden gelegd. Wilt u uw
zoon of dochter hiervoor iets meegeven naar school?
De twee collectes tijdens de dienst zijn bestemd voor de diaconie en
voor Dorcas.
Een hele rol snoep meenemen vinden we niet nodig, 1 of 2 snoepjes is
echt wel voldoende.
We hopen op een fijne, verrassende dienst.
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Luizencontrole
Op maandag 30 oktober (direct na de herfstvakantie) komt ons
luizenmoedersteam weer in actie om alle leerlingen te controleren op
luizen en/of neten.
Wilt u het zelf ook in de gaten houden?
En graag op 3 oktober niet heel veel gel in het haar….
Bibliotheekinfo
Diny Groothalle van de bibliotheek zal op de beide contactavonden
aanwezig met een stand met allerlei informatiemateriaal over de bieb.
De ouders kunnen dan met hun vragen bij haar terecht.
De contactavonden zijn op 7 en 9 november a.s..
Tot slot..
Wensen we u en jullie allemaal:

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Hans Huisinga
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