Nieuwsbrief

maandag 02 – vrijdag 06 oktober

Beste ouders,
De internationale Dag van de Leraar
(jaarlijks op 5 oktober) valt in de nationale
onderwijsweek en is een initiatief, bedoeld
om alle ruim 350.000 leerkrachten een dag in
het zonnetje te zetten.
Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het
belang van onderwijs. In Nederland wordt op deze dag
de docent van het jaar bekend gemaakt. Dit jaar zullen
de meeste scholen in Nederland gesloten zijn, omdat de
leerkrachten uit het basisonderwijs deze dag staken!
Alle leerlingen zijn, zo u weet, deze dag vrij!

5

Team Weemewereld
Als directeur ben ik trots op mijn team, die de leerlingen
begeleiden als unieke, waardevolle mensen! Dus zeker
de moeite waard om ze even in het zonnetje te zetten
m.b.t. de dag van de leerkracht!

- Donderdag 5 oktober
Leerlingen vrij ivm staking

Margien

Fietscontrole
De jaarlijkse fietscontrole is maandagmorgen 16 oktober. Fietsenmakers uit het
dorp komen de fietsen controleren van de kinderen bij ons op school. Daarom
zou het fijn zijn dat de kinderen van groep 3 t/m 8 deze dag op de fiets naar
school komen. Wanneer de fietsen worden goedgekeurd krijgen de kinderen een
'Oke' sticker op de fiets geplakt. Wanneer kinderen geen verlichting op hun fiets
hebben zitten en ze gebruik maken van armlampjes ed. deze graag mee laten
nemen. Fietsen die geen verlichting hebben, komen niet door de keuring.
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Klassenouders
Team en Ouderraad is blij dat ook dit jaar weer ouders enthousiast zijn om
klassenouder te worden. Dit jaar zijn dat:
Groep 1 - Marieke Zwiggelaar en Iris Veenendaal
Groep 2 - Marjon Haselhorst
Groep 3 - Marieke Wigger en Bibi Kikkert
Groep 4/5 - Leonie Herleijn
Groep 6/7 - Maaike Nijkamp
Groep 8 - Sabine Meijer
De klassenouder is voor zowel de Ouderraad als voor de leerkracht, het
aanspreekpunt om hulp in een klas te regelen. De Ouderraad zal bij het
organiseren van activiteiten, aan de klassenouder doorgeven welke hulp en
hoeveel ouders nodig zijn bij een activiteit. Ook zal de leerkracht bij specifieke
klasse activiteiten, de klassenouder vragen om ondersteuning te regelen.
De klassenouder heeft een coördinerende rol, maar hoeft vooral niet altijd zelf
aanwezig te zijn. Het is juist leuk om zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de
verschillende activiteiten.
Bij vragen of klachten over onderwijs of leerkracht, zal de klassenouder altijd
doorverwijzen naar leerkracht of directie.
De groepsapp per klas dient voor de snelle reminder of een zeer dringende
mededeling , die niet (meer) via mail verspreid kunnen worden. Officiële
mededelingen vanuit school zullen via nieuwsbrief, mail of directe
communicatie vanuit de leerkracht plaatsvinden.
Wij wensen betreffende moeders veel succes en plezier met hun nieuwe rol!
Ouderraad Weemewereld

Kinderboekenweek 2017: van 4 tot en met 15 oktober
Thema “Griezelen in kinderboeken”
Hierbij kun je denken aan griezelige beestjes in de natuur, bijzondere
gedichten over lieve spookjes, een lekker “griezel-recept “ maken!
Op woensdagochtend 4 oktober om 8.30 uur gaan alle kinderen met hun
leerkracht naar de hal. Daar openen wij met elkaar de Kinderboekenweek. Er
zijn al kinderen van de groepen 6,7 en 8 aan het oefenen om deze opening voor
te bereiden! De komende weken zullen de leerkrachten in hun groepen
verschillende activiteiten uitvoeren met de kinderen. Onder meer
boekpromoting, voorlezen, dansen op muziek van “Kinderen voor kinderen” en
knutselen.
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Schoolkorfbal
Maandag 2 oktober zullen de kinderen van groep 5/6 en dinsdag 3 oktober
zullen de kinderen van groep 7/8 deelnemen aan het jaarlijks schoolkorfbal.
Woensdag 4 oktober zullen de kwartfinales, halve finales en finale worden
gespeeld.
Elk deelnemend kind heeft of krijgt nog het wedstrijdschema mee naar huis.
Tevens weten de kinderen zelf in welk team ze zijn ingedeeld.
We hopen op veel supporters, hieronder volgt het schema:
Maandag 2 oktober:
Weemewereld 1
Tijd
18.00 – 18.10
18.15 – 18.25
18.45 – 18.55
19.00 – 19.10

Wedstrijd
Tweeklank 1
Weemewereld 1
Weemewereld 1
Eltheto 1

Weemewereld 1
St. Antonius 2
Shalom 2
Weemewereld 1

Veld
1
2
1
2

Tijd
18.00 – 18.10
18.15 – 18.25
18.45 – 18.55
19.00 – 19.10

Weemewereld 2
Wedstrijd
De Pölle 1
Weemewereld 2
Weemewereld 2
Shalom 1
Eltheto 2
Weemewereld 2
Weemewereld 2
St Antonius 1

Veld
4
4
3
3

Dinsdag 3 oktober:
Weemewereld 1
Tijd
18.00 – 18.10
18.15 – 18.25
19.00 – 19.10
19.15 – 19.25

Wedstrijd
Weemewereld 1
Weemewereld 1
Regenboog 3
Shalom 1

Eltheto 3
Rehoboth 2
Weemewereld 1
Weemewereld 1

Veld
6
1
1
1

Tijd
18.15 – 18.25
18.45 – 18.55
19.15 – 19.25

Weemewereld 2
Wedstrijd
Weemewereld 2
Eltheto 2
Rehoboth 1
Weemewereld 2
St. Antonius 4
Weemewereld 2

Veld
3
3
3

Tijd
18.15 – 18.25
18.30 – 18.40
19.00 – 19.10

Weemewereld 3
Wedstrijd
St. Antonius 2
Weemewereld 3
Weemewereld 3
Tweeklank 1
Regenboog 1
Weemewereld 3

Veld
2
2
2

Tijd
18.15 – 18.25
18.30 – 18.40
19.00 – 19.10

Weemewereld 4
Wedstrijd
St. Antonius 3
Weemewereld 4
Weemewereld 4
Eltheto 1
Weemewereld 4
Shalom 2

Veld
5
5
5
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Oud papier
Maandag 2 oktober zal de oud papier container weer bij school staan. Ook dit
jaar komt de opbrengt ten goede van de kinderen. Helpt u ons de kas te
spekken??

Week van de Pauzehap
Afgelopen week hebben de kinderen kennis gemaakt met de week van de
Pauzehap, hierin hebben ze geleerd om een hoe lekker en leuk het is om te
kiezen voor een gezond tussenoortje. Op maandag 2 oktober is er een opdracht
rond een zelf meegenomen gezond tussendoortje en hoe leuk is het als uw kind
zelf met en suggestie komt? U kunt uw kind daarbij helpen door te stimuleren om
een tussendoortje te kiezen dat niet zo voor de hand ligt, zoals een bijzondere
fruitsoort of een aparte groentesnack.

Groep 1 en groep 2:
Kinderboekenweek:
Wij werken de komende weken aan het thema: Kinderboekenweek. Op
woensdag 11 oktober willen wij een voorleesactiviteit organiseren:
Van 11.45-12.15 uur bent u als ouder hartelijk welkom om uw kind te komen
voorlezen in school. Per kind graag één ouder of oppas. Uw kind mag zelf die
ochtend om 8.30 uur al een lievelingsboek of prentenboek meenemen, deze
boeken bespreken wij dan in de kring. Daarnaast zijn er ook prentenboeken op
school. Na het voorlezen kunt u om 12.30 uur samen met uw kind naar huis.

Groep 3
We zijn begonnen met kern 1 van Veilig Leren Lezen. Hieronder ziet u een
overzicht van wat we zoal leren komende tijd. Ook zullen de kinderen een veilig
en vlot boekje mee krijgen naar huis, zodat u samen met uw kind kunt zien wat
uw kind al allemaal kan lezen.
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Groep 4 en 5
Het thema Oma's tijd gaat steeds meer leven bij de kinderen. Ook het
themabord is inmiddels rijk gevuld. Vrijdag 6 oktober gaan we 's middags naar
het Vriezenveens museum. Dan kunnen we zien en beleven hoe het vroeger
was om op school te zitten.
Om de gymlessen veilig te laten verlopen is het belangrijk dat alle kinderen
gymschoenen aan hebben. Wilt u er a.u.b. voor zorgen?

Groep 6 en 7
Afgelopen donderdag hebben de kinderen uit groep 6 en 7 een dansles gehad.
Iemand van een dansschool is hiervoor speciaal langs gekomen om de dansles
te verzorgen met het thema ´het verzet kraakt´. De kinderen vonden het een
erg leuke les en hebben enthousiast meegedaan. Aan het einde van de les
mochten ze allemaal hun bedachte stukje laten zien. Dit werd uiteindelijk 1
lange maar mooie dans.
Aankomende maandag zullen de kinderen van groep 7 huiswerk mee naar huis
krijgen.

Groep 6,7 en 8
Op woensdag 4 oktober doen de kinderen van groep 6, 7 en 8 mee aan de
workshop ‘So you think you can read’. Tijdens deze workshop leren de
kinderen hoe je een goed stukje om voor te lezen kunt kiezen en hoe je
boeiend voor kan lezen. Dit ter voorbereiding op de voorronde van de
voorleeskampioen van school. De kinderen moeten deze dag allemaal een
eigen boek meenemen.
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