Vrijdag 9 oktober 2020
Klassenshow gr. 7/8
Zoals wellicht bekend is vandaag de Klassenshow van gr. 7/8. Vanwege de Coronaregels kunnen
ouders daar niet bij aanwezig zijn. De bedoeling is nu om als proef de show te gaan filmen en
vervolgens te plaatsen op een afgeschermd YouTube-kanaal. Via een link kunnen de ouders van de
betreffende leerling dan later deze klassenshow terug zien. Het is een proef. Mocht het niet lukken, dan
zullen we volstaan met het doorsturen van een paar actie-foto's. De betreffende ouders houden we via
Social Schools op de hoogte.
Voorleeskampioen

In het kader van de Kinderboekenweek hielden we afgelopen donderdag de finale van de
Voorleeswedstrijd 2020-2021. Vier leerlingen uit gr. 7/8 waren doorgedrongen tot de finale: Mitchel Mud,
Lieke Westerhof, Minke Tamminga en Meryne Aartsen. Een deskundige jury, bestaande uit
leerkrachten en leerlingen, moest tenslotte een winnaar aanwijzen. En dat was heel moeilijk! Maar na
ampel beraad kwam Lieke Westerhof als winnaar uit de bus. Wel gefeliciteerd! Lieke mag onze school
tijdens de gemeentelijke voorronde in het vroege voorjaar vertegenwoordigen.
Kies
Ook dit jaar biedt de gemeente Zwartewaterland de cursus KIES aan voor kinderen van gescheiden
ouders. Ouders die hun kind(eren) hiervoor willen aanmelden, kunnen contact opnemen met de
leerkracht of Intern Begeleider Esther ten Hove (esther.tenhove@stichtingopkop.nl). Bij haar kan men
ook terecht voor informatie.
Bibliotheek bezoek
Afgelopen maandag en dinsdag hebben de kinderen van groep 4 t/m 8 de bibliotheek bezocht.
In de bibliotheek moesten de kinderen opdrachten oplossen wat een gezamenlijk eindproduct
opleverde.

Het was een boek met daarin een verhaal wat nog niet helemaal af was.
In de klas konden de kinderen het boek afmaken. Als het boek af is, kan deze ingeleverd worden in de
bibliotheek en kan er een prijs gewonnen worden.

Belangrijke data
Oktober
Vrijdag 9
Klassenshow gr. 7/8 (voor ouders te zien via een besloten YouTube-kanaal – zie elders in deze
Nieuwsbrief
Maandag 12 t/m vrijdag 16
Herfstvakantie
Dinsdag 20
19.30 uur – Ouderavond
Ontvangen van de gemeente Zwartewaterland
Cursus: Positief opvoeden 2-12 jaar
Ongewenst gedrag van kinderen. Hoe ga je ermee om?
Of beter nog, hoe kun je het voorkomen? De cursus positief opvoeden
biedt eenvoudige en doeltreffende vaardigheden die ouders helpen bij
het opvoeden van gezonde, evenwichtige kinderen
Data 09-11 | 16-11 | 23-11 | 30-11 | 04-01 slotavond
Locatie Hasselt gemeentehuis
Tijdstip 19.30 tot 21.30 uur
Kosten € 15,00
Belangstelling mail naar: a.vandenarend@zwartewaterland.nl

