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Activiteitenkalender
Dag

Datum Tijd

Vrijdag

4-11

Maandag

7-11

Dinsdag

8-11

Woensdag

9-11

Activiteit

11:30 Viering groene uurtje

Donderdag 10-11
Vrijdag

11-11

Maandag

14-11

Dinsdag

15-11

Woensdag

16-11

11:30 Viering kleine duimpjes
Verjaardagen november

Donderdag 17-11
Vrijdag

18-11

Maandag

21-11

Dinsdag

22-11

Woensdag

23-11

11:30 Afsluiting thema Amerika/Hup Holland

Donderdag 24-11
Vrijdag

25-11

Maandag

28-11

Dinsdag

29-11

Oud papier
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Nieuws van de Kleine Duimpjes

We zijn afgelopen dinsdag naar de boerderij van Overkempe geweest. Daar hebben we van boerin Esther
een aantal werkjes gekregen. We hebben maisstengels voor de koeien geknipt en tamme kastanjes
gezocht. Nadat we de hele grote konijnen hadden geknuffeld, hebben we het mais naar de koeien
gebracht met de kruiwagen.
In de groep zijn we druk bezig met werken over de herfst. We tellen kastanjes met onze speciale kastanjetel-bak en de kinderen maken een kabouterwinkel in de themahoek in de gang.
We hebben een spinnenweb gemaakt voor onze spin en zingen liedjes over de herfst:





Herfst, herfst wat heb je te koop
De Spin wiedewin
Kabouter Spillenbeen
De boom

Nieuws van groep de Grijze Gorgels
Om de ouders meer inzicht te geven in de activiteiten van de groep, film ik geregeld een stukje van de les.
Ook leest groep 3 voor op video als ze weer een kern van lezen hebben afgerond. Deze filmpjes verstuur
ik aan de ouders van de groep via ‘we transfer’. Het zijn korte filmpjes, omdat het uploaden anders heel
lang duurt. Veel kijkplezier met de filmpjes van ‘we transfer’.

Nieuws van de Green Bananas
De Green Bananas hebben bij Nieuwsbegrip het onderwerp de” Daily Mile”
behandeld. Kinderen in Schotland gaan dagelijks een stuk hardlopen om te
werken aan gezondheid en conditie, maar het heeft ook een positief effect op de
werkhouding en concentratie. Deze hype lijkt ook over te waaien naar Nederland.
De Green Bananas waren hier enthousiast over en willen dit ook proberen. Hier
gaan we dus de aankomende periode mee aan de slag.

Nieuws van het team
Op dinsdag 8 november zal het zwangerschapsverlof van Saskia Hendriks aflopen en zal zij haar
werkzaamheden als groepsleerkracht en IB-er weer oppakken. Haar werkdagen zijn van dinsdag t/m
vrijdag. Wij willen Saskia Henneke heel hartelijk danken voor haar IB- inzet gedurende de afwezigheid van
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Saskia Hendriks. Ook willen wij Manon bedanken voor haar inzet in groep 3-4 op de donderdag en de
vrijdag.
Willy Boogaard is momenteel aan het re-integreren binnen groep 3-4. Manon heeft momenteel nog de
regie over de groep maar de komende periode zal zij deze steeds meer overdragen aan Willy. Wij
verzoeken vooralsnog Manon te benaderen voor vragen.
Op donderdag en vrijdag staat Rita van Zanten voor groep 1-2. Zij is op maandag en dinsdag werkzaam op
OBS Dijkzicht in Welsum. Op deze locatie hebben we te maken met waarschijnlijk langdurige uitval door
ziekte. Om zoveel mogelijk rust te bewaren op beide locaties en om de groepsverantwoordelijkheid van
Obs Dijkzicht bij Rita neer te leggen, hebben wij ervoor gekozen dat zij op donderdag en vrijdag op
Dijkzicht werkzaam zal zijn. Voor de Klimboom hebben wij Manon Hulleman bereidt gevonden de
donderdag en vrijdag in te vullen. De groepsverantwoordelijkheid ligt (ongewijzigd) bij Anne- Clair.
In een volgend boomblaadje zal Anouk Beekman (werkzaam op maandag bij de Green bananas) zich
voorstellen.

Ateliers gezocht!
Op 11 november start de volgende serie ateliers. Er zijn al een paar enthousiaste ouders die zich hebben
aangemeld maar we zijn nog niet rond. Dus grijp NU je kans en doe mee!
De data voor de ateliers van schooljaar 2016/2017 zijn:
•
•
•
•

2e serie: 11, 18, 25 november & 2 december 2016
3e serie: 27 januari & 3, 10, 17 februari 2017
4e serie: 31 maart & 7, 21 april & 12 mei 2017
5e serie: 2, 9, 16, 23 juni 2017

De ateliers zijn altijd op een vrijdag en vanaf nu starten we om 13.45 uur en gaan we door tot 14.45 uur
zodat de kinderen gezamenlijk in de klas de week kunnen afsluiten.
Heb je vragen, wil je overleggen, ben je geïnteresseerd, wil je wel maar zoek je hulp of wil je je
aanmelden?!
Neem contact op met Miriam Zijp; 06 38539097 / miriam.zijp@gmail.com (moeder van Anne Thomas en
Madelief)

Terugblik op de ouderavond
Op 12 oktober vond de jaarlijkse ouderavond plaats. Na eerst binnen het financieel jaarverslag en de
nieuwe begroting te hebben doorgesproken, zijn we lekker naar buiten gegaan. Op het schoolplein
hebben we een aantal kennismakings- en verbindingsspelen gedaan. Hierbij hoorden we interessante
weetjes van elkaar en werd er veel gelachen. De mensen die er waren weten nu dat X. weleens een
huisdier heeft opgegeten, dat Y. graag een club voor sceptici zou willen oprichten en dat heel veel ouders
thuis de Donald Duck lezen.
De rest van de avond hebben we bij een kampvuur, onder het genot van
drank en lekkers, staan praten. Wat bijzonder om elkaar eens in een heel
andere setting en zonder kinderen erbij te spreken. Jammer dat het maar
een klein groepje was, maar toch was het het waard! Mooi om de
betrokkenheid bij de school en het dorp, het enthousiasme en de verbinding
met elkaar te voelen.
Ben je er de volgende keer ook bij?
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Terugblik op de bijeenkomst TSO
Op een zondag 16 oktober waren (bijna) alle overblijfouders in het Middenhuis van de Aardehuizen voor
een bijeenkomst. Het primaire doel was scholing: een kennismaking met de kanjermethode door Susanne
van der Wouden. Wat kon zij goed uitleggen wat de kanjermethode inhoudt en hoe je als ouder tijdens de
overblijf op een kanjermanier met de kinderen kunt omgaan! De zaal hing aan haar lippen.
Na een heerlijke, gezellige lunch aan lange tafels in de tuin, bestond het middaggedeelte onder andere uit
het doorspreken van het regenprogramma. Mocht het een keer rond het middaguur met bakken uit de
hemel vallen, dan zorgen de overblijfouders ervoor dat de kinderen alsnog een geweldige pauze zullen
hebben.
Verder hebben we een rondje gedaan met de vraag:
wat vond je als overblijfouder tot nu toe het leukste
moment en wat het lastigste. Er bleek behoefte te
zijn aan nog meer duidelijke regels en afspraken.
Maar vooral werd er veel genoemd dat het
ontzettend leuk is om te helpen bij de TSO!
Het was een mooie dag en zeker voor herhaling
vatbaar. In het voorjaar zullen we opnieuw een
bijeenkomst organiseren, zodat de ouders zich nog
meer kunnen bekwamen in de kanjermethode en we
het ook over het volgende schooljaar zullen hebben.
Wil je meedoen? Neem even contact op met Tessel of Judith. De teams zijn voor dit schooljaar ingedeeld,
maar op de reservelijst is altijd ruimte.

Schoolfruit
Gedurende schooljaar 2016-2017 doet onze school mee met het EUSchoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Europees
voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende
groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond,
maar ook gezellig!
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese
Unie, het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland, het Steunpunt EU-Schoolfruit & Smaaklessen en
sponsors uit de groente- en fruitsector. Het programma wordt ondersteund
door Stichting Voedingscentrum Nederland. Op de website
www.euschoolfruit.nl is meer te lezen over dit onderwerp.
Kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de
klas. Dat doen we natuurlijk al maar nu krijgen de kinderen op drie vaste dagen in de week gedurende
twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op
te eten. De school start hiermee in week 45 (7-11 november 2015).
Onze drie vaste groente- en fruitdagen worden maandag, dinsdag en donderdag. We starten echter
donderdag 10 november
Op deze dagen is het dus niet nodig om fruit/groente mee te nemen.
Op woensdag en vrijdag nemen de kinderen weer zelf fruit/groente mee van huis.
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De gratis verstrekkingen lopen tot en met week 15 (10-14 april 2017). Dit nemen we mee in het
boomblaadje.

Viering groene uurtje
Woensdag 9 november starten we met de eerste viering “Het groene uurtje”.
Ouders zijn hierbij uiteraard van harte welkom. We starten om 11:30 uur in het
speellokaal en gaan daarna in groepjes uiteen om allerlei activiteiten die met de
natuur te maken hebben te doen. We gaan o.a. aan de slag met de actie van de
Rova “Mooi Schoon” om onze school omgeving schoon te houden. We zijn nog op
zoek naar een aantal bezems en harken die we graag willen lenen voor deze
viering.

Klusochtend
Zaterdag 26 november staat de volgende klusochtend op het programma. Binnenkort
zal Susanne van der Ploeg contact met de klusgroep opnemen over de klussen die op
de kluslijst staan. We hopen dat velen van jullie kunnen, want vele handen maken licht
werk.

De kinderraad in actie
De kinderraad in overleg! De notulen hangen op het prikbord van de kinderraad. Onderwerpen zoals
verkeersveiligheid en het speelgoed tijdens het overblijven komen aan bod.

Sprongetjes


Vrijdag ben ik mijn horloge kwijtgeraakt. Hij is blauw en je kan er best veel dingen op zien, het
merk is Casio. Heeft iemand hem gezien? Ik ben hem op het schoolplein of in de school
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kwijtgeraakt. Ik hoop heel erg dat jullie hem vinden want ik had hem net gekregen voor mijn
verjaardag. Groetjes, Auke (Green Bananas)



Voor de herfstvakantie heeft de schoonmaakwerkgroep de school schoon gemaakt! Ouders
bedankt!



De indeling van de werkgroepen ouderhulp hangen op het prikbord van de schoolraad ter inzage.

Sint Maarten 11 november

Beste allemaal,
Op 11 november is het Sint Maarten. Het 1e lichtjesfeest voor Kerstmis.
We willen jullie uitnodigen om op vrijdagavond 11 november het Sint Maartensfeest te komen vieren
samen met de cliënten van Overkempe.
De kinderen gaan lopend met hun lantarentje de huizen langs en zingen voor de mensen een lied en
ontvangen als dank daarvoor iets lekkers. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen, als ze dit leuk vinden, meelopen
als begeleiding.
Graag deze avond een lantarentje meenemen met een kaarsje of lichtje en een tasje voor iets lekkers
Aanmelden is niet nodig!
We hopen op een grote opkomst.
Programma:
•
•
•

18.45 uur verzamelen in de zaal van het dorpshuis van Overkempe. ( Koekoeksweg 100)
19.00 uur gaan we in groepjes lopen over het terrein van Overkempe.
±20.00 Is er een afsluiting in het dorpshuis met warme chocolademelk of koffie/thee

Voor vragen bellen met Yvonne Eling 0570-563265.
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