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Middagen voor groep 3-4
In de afgelopen teamvergadering hebben wij gesproken over de verdeling van groep 3-4 over de andere
groepen in de middagen.
Aanleiding hiervoor waren signalen van ouders uit de
startgesprekken en onze eigen ervaringen uit de eerste schoolweken. We merken dat de wisseling van
groep met name voor groep 4 veel onrust veroorzaakt. Ook in groep 5-6 wordt deze onrust ervaren
door leerkracht en leerlingen.
Hierdoor levert het niet het beoogde resultaat op.
Ook in het programma van Klasse(n)kracht merken
we dat het voor de groepsvorming beter zou zijn om
de groepen zoveel mogelijk bij elkaar te laten.
Door deze ervaringen hebben wij besloten om hier
verandering in te brengen.
Vanaf volgende week gaan de kinderen van groep 3-4
niet meer op de middagen naar een andere groep. Zij
blijven in hun eigen lokaal, met hun eigen leerkracht.
Op maandag zal groep 3-4 wel met groep 1-2 en
groep 5-6 blijven meegaan naar de gym.

Kinderboekenweek
Op maandag 3 oktober a.s. start de landelijke Kinderboekenweek. Deze bijzondere week duurt 10 dagen.
Het thema is dit jaar: Vriendschap. Kom erbij!
I.v.m. de studiedag op deze startdag beginnen wij op
school al op maandag 1 oktober met de opening.
Dinsdag 2 oktober komt de kinderboekenschrijver
David Vlietstra. Hij is de hele dag op school en komt
in elke klas over zijn boeken vertellen. In de klassen
liggen al enkele exemplaren van zijn boeken. In de
onderbouw wordt voorgelezen uit zijn boeken “Kip en
muis’ en ‘meester Bakkebaard’. Enkele andere boeken
van hem zijn: Hocus Pocus Pinguin, Billy Boem en
Bennie de mindboy.
Als afsluiting is er weer een Kinderboeken ruilmarkt
op vrijdag 12 oktober.
De leerlingen kunnen thuis beginnen met het verzamelen van hun ruilboeken.

Luizencontrole
Deze week zal er een nacontrole gehouden worden in
groep 3-4. Controleert u de kinderen ook zelf nog
even op eventuele luizen?

Nieuwe plafonds in MFA
In de herfstvakantie gaat de gemeente Rheden
beginnen met het vervangen van de plafonds in
onze MFA, te beginnen in de vakantieweek met
de lokalen en de gang van school en de week
daarna met de overige ruimtes in het gebouw!
We krijgen een lichtgewicht systeemplafond met
akoestische platen van 60x60 cm. In dat plafond
komt LED-verlichting met in de lokalen bewegingssensoren. De LED-panelen gaan uit na een
bepaalde tijd en als men dan het lokaal weer
inloopt, gaan de lampen opnieuw aan. De gemeente Rheden bekostigt deze operatie, omdat
de huidige plafonds ondeugdelijk zijn en dat
sinds de oplevering van het gebouw altijd al zo
zijn geweest. Onze stichting draagt (vanuit duurzaamheidsstandpunt en daarom met veel plezier)
bij aan de vervanging van de huidige lichtarmaturen naar energiezuinige LED-verlichting. In de
week na de herfstvakantie zullen de overige
ruimtes van het gebouw aangepakt worden. Behalve dat de nieuwe plafonds mooi, netjes en
rustig zullen ogen, zal tevens de luchtkwaliteit
van het binnenklimaat verbeteren en dragen we
weer een beetje meer bij aan duurzaamheid! Wij
zullen u op de hoogte houden van eventuele
ontwikkelingen.

Studiedagen
Herinnering: zoals vorige keer vermeld stond in
de nieuwsbrief is er op 3 oktober een studiedag.
De kinderen zijn deze dag vrij.

Creatief op vrijdag
Zeer binnenkort gaan we starten met creatieve
activiteiten voor groep 4-5-6 op de vrijdagmiddag. Dit stond al vermeld nieuwsbief 2.
We hebben een aantal enthousiaste ouders gevonden die ons gaan helpen, maar zouden eventueel nog wel wat hulp kunnen gebruiken. Dus
als u zin heeft om te komen knutselen, dansen of
zingen, geef u dan nog op bij Marja.

De nieuwsbrief gaat op de volgende pagina
verder.
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Klassenkracht
In de groepen is aandacht voor de missie die afgesproken is. Er wordt aandacht besteed aan groepsvorming en groepsspellen.
Voor het oplossen van conflicten worden de
S.T.O.R.M. kaarten behandeld. Hierop staan de stappen die we doorlopen om tot een oplossing te komen.
Het stormkaartje:

Verkeer
Herhaling: Op donderdag 27 september komt het ROV
Oost-Nederland praktijklessen ‘Verkeerskunsten’ verzorgen op school voor alle groepen. Voor het klaarzetten van het parcours en de begeleiding van de kinderen zijn we op zoek naar een aantal hulp(groot-)
ouders. Vindt u het leuk om te helpen op die dag, laat
het ons dan even weten.
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