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Kinderboekenweek

Trefwoord

Van 6 tot 17 oktober 2021 is het weer de Kinderboekenweek! ‘Worden wat je wil’ is het thema van dit jaar.

Trefwoord is onze methode voor het
levensbeschouwelijk onderwijs op school.

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt,
of je goed bent in rekenen of juist in tekenen, of je vier
jaar bent of al tien, ieder kind kan worden waar hij van
droomt. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om
over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de
Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en
alvast dromen over later!

Op dit moment hebben we het binnen
onze lessen van AVO en CVO over het
thema “Wie ben ik?”.
In dit thema onderzoeken de kinderen
hoe het zit met hun identiteit. Wat
hoort echt bij mij, welke kwaliteiten heb
ik, hoe zie ik mezelf en hoe zien anderen mij?
Tijdens de AVO lessen ontdekken de kinderen dat ieder
mens uniek is, met zijn eigen kwaliteiten en kenmerken.
Dat de mens er mag zijn in zijn veelkleurigheid, compleet
met de tegenstellingen en ongerijmdheden die in ieder
mens zitten.
Tijdens de CVO lessen worden zes Bijbelverhalen centraal
gesteld die gaan over de grootste koning van Israël, David.
Als er één Bijbelse figuur laat zien hoe veelkleurig een
mens kan zijn, is het misschien wel David.

In deze periode zullen wij ook op school aandacht besteden
aan dit thema van de Kinderboekenweek.

MRT
Hoi allemaal,
Jullie kennen mij als de gymjuf, maar daarnaast ben ik ook
motorisch remedial teacher (MRT’er). Kort gezegd is dit
iemand die gericht in gaat op de fijne en grove motoriek
van de kinderen door veelzijdig te oefenen met bewegen in
groepsvorm, zodat zij motorisch vaardiger worden.
Door het werken in groepjes heeft het sociale aspect
gelijk ook een rol en kan het kind bijvoorbeeld meer
zelfvertrouwen krijgen in zijn of haar bewegen.
De onderdelen waaraan gedacht kan worden bij fijne motoriek zijn: oefeningen met de vingers, handen, polsen en
armen, zoals bijvoorbeeld knippen maar ook voorbereidende schrijfoefeningen.
Bij de grote motoriek kan er gedacht worden aan evenwicht, kracht, coördinatie, etc. Op dit moment zal ik tot
december op donderdag aanwezig zijn op de Driesprong om
1 keer in de week MRT geven.
Mochten jullie nog vragen hebben, mail gerust;
n.vanstrien@probaz.nl
Met sportieve groet,
Natascha van Strien

Website
Onze website is inmiddels ook weer up-to-date. Hier kunt
u onder andere terug vinden op welke dagen de leerkrachten werkzaam zijn in elke groep, de schooljaarkalender en
de schoolgids.
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Agenda

Jarig!

30 september:
Groep 7 verkeersevent Oostburg

Alaa (gr 1-2b) wordt 10 oktober 6 jaar!

4 oktober:
Vervolg muziekoriëntatie groep 3

Ziva (gr 4) wordt 30 september 7 jaar!

Ginaira (gr 3) wordt 9 oktober 7 jaar!

4 oktober:
Activiteit Kinderboekenweek bibliotheek

Brecht (gr 5) wordt 15 oktober 8 jaar!
Jens (gr 5) wordt 15 oktober 8 jaar!

6 oktober:
Studiedag Elevantio
Leerlingen zijn vrij !!!

Franske (gr 6) wordt 28 september 11 jaar!

7 oktober:
Start Kinderboekenweek
7 oktober:
Vervolg muziekimpuls groep 4 t/m 8
15 oktober:
Inloopspreekuur GGD en Aan-Z

GGD inloopspreekuur
Maandelijks houdt Sarina Dekker van de GGD een inloopspreekuur (tussen 8.30-9.00 uur) waar u met al uw vragen
omtrent de opvoeding naar toe kunt.
De eerstvolgende datum is vrijdag 15 oktober.

Aan-Z inloopspreekuur

Jwana (gr 7) wordt 15 oktober 12 jaar!
Arnold (gr 8) wordt 1 oktober 12 jaar!

Allen van harte gefeliciteerd!

Doekoe actie
Eind vorig schooljaar hebben we,
dankzij een spaaractie bij de Coop,
een mooi bedrag van 618,- opgehaald om nieuw sport– en spelmateriaal aan te schaffen.
Verschillende leerlingen en leerkrachten hebben van dit
mooie bedrag nieuw materiaal besteld.
Vorige week kwam Coop het materiaal aan ons overhandigen.
Inmiddels is het uitgepakt en gesorteerd en kunnen we er
lekker mee aan de slag!
Dank je wel Coop! (en ouders voor het sparen)

Suzanne Boonman, werkzaam als sociaal werker Jeugd en
Gezin, is ook maandelijks op school aanwezig om ouders,
leerkrachten en leerlingen te woord te staan en advies te
geven over opgroeien en opvoeden.
Sommige leerlingen worden door haar of collega Ilse Arnold
begeleid binnen school.
De eerstvolgende datum is vrijdag 15 oktober.

Gymkleding
Het valt ons op dat er een aantal kinderen nog geen gepaste
gymkleding of gymschoenen bij zich hebben. Het zou fijn
zijn als u als ouder dit even wil checken. De regel is dat er
niet gegymd mag worden als dit niet in orde is.
Ook een stevige rugzak is handig.

Parro
Dit schooljaar is er ook de mogelijkheid om absenties
(en reden) door te geven via Parro.
Uiteraard mag u ze ook nog telefonisch doorgeven.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, kunt u terecht bij Yanaika
(y.dhont@probaz.nl).
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