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Dag van de leraar

MAANDAG 5 OKTOBER 2020
DINSDAG 6 OKTOBER 2020

Vanmiddag is er een teamvergadering
Groep 5 t/m 8 bibliobus

WOENSDAG 7 OKTOBER 2020
DONDERDAG 8 OKTOBER 2020

Groep 5-6: toets Brandaan

VRIJDAG 9 OKTOBER 2020
Bijzonderheden/aankondigingen

Buitenspelen na schooltijd: Na schooltijd spelen er geregeld nog kinderen op het schoolplein. Dat vinden we geen probleem, als ze zorgvuldig met de spullen omgaan. De laatste weken wordt er buiten
schooltijd wel eens wat vernield, zoals een picknicktafel. En soms zorgt het voor onveilige situaties. Daarnaast willen we erop wijzen dat de kinderen onder schooltijd niet op de containers e.d. mogen spelen
i.v.m. veiligheid. Wanneer de kinderen dat na schooltijd wel doen, valt het buiten onze verantwoordelijkheid.
Woordenschat groep 5 t/m 8: De ouders van de kinderen uit groep 5 t/m 8 weten waarschijnlijk wel dat
de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde en biologie) in de combinatiegroepen gezamenlijk wordt
aangeboden. Zo is bijvoorbeeld dit jaar de lesstof van groep 5 en 7 aan de beurt en volgend jaar werken
ze aan de stof van groep 6 en 8. De methode die we gebruiken is ook speciaal voor deze werkwijze ontwikkelt. Onlangs hebben we dezelfde aanpak voor woordenschat ingezet. De woordenschatlessen van
groep 6 en 8 worden dit jaar aangeboden en volgend jaar gaan we werken met het aanbod van groep 5
en 7. De kinderen uit groep 5 en 7 krijgen daarom een nieuw huiswerkboekje mee naar huis met de juiste
woorden. In dit boekje staat de stof voor het hele schooljaar, bewaren jullie het goed?
Corona-contactpersoon: Als je vragen hebt omtrent corona dan kun je contact opnemen met Linda
Groeneveld. In het weekend en in de avond is zij voor noodgevallen op haar gsm bereikbaar.
Subsidie onderwijsachterstanden: Wij hebben, net als veel andere scholen, een aanvraag gedaan om
aanspraak te doen op de subsidie rondom onderwijsachterstanden i.v.m. corona. We hopen binnen een
paar weken de subsidie binnen te hebben. Juf Milja en juf Elise komen dan een ochtend in de week extra
op school om extra hulp te bieden aan een aantal kinderen in groepjes van zo’n 5 kinderen.
Week van de opvoeding: Onderstaand bericht hebben we ontvangen via Maaike, onze schoolmaatschappelijk werker.
In de week van 5 oktober is het de Week van de Opvoeding. Met dit jaar het thema ‘Staan en opvallen’.
Elke ouder met kinderen in de groep 3 en 4 krijgt vanuit welzijnsorganisatie Sedna een folder mee naar
huis. Ieder kind is uniek en er zijn meerdere manieren van opvoeden. Dat maakt opvoeden niet altijd even
eenvoudig. Het is goed om jezelf als ouder niet te vergeten, want jij bent belangrijk! Neem jij tijd voor jezelf om te ontspannen? Deel jij je verhaal, vraag jij om hulp? We willen met deze folder jullie als ouder in
jullie kracht zetten. Als het goed gaat met jou, gaat het ook vaak goed met jouw kind!
Heb je na het lezen van de folder vragen? Neem dan contact op met de schoolmaatschappelijk werker bij
uw kind op school. De schoolmaatschappelijk werker die verbonden is aan jullie school is: Maaike SijbomEiting je kunt haar bereiken op 06-36 55 96 62/ m.eiting@sednaemmen.nl
Via Facebook (Sedna Emmen) zijn er ook filmpjes beschikbaar. Op die manier kan je naast het lezen van
de folder ook luisteren!
Wist je dat…
… alle kinderen van groep 3-4 afgelopen woensdag hun biebpasje en boek mee hadden? Daar zijn we
heel blij mee!
… alle kinderen van groep 1-2 deze week een uil hebben gevouwen? Daar zijn de juffen erg trots op.
… de kinderen van groep 1-2 na de herfstvakantie gaan werken over dinosaurussen in de herfst? Als je
1nog spullen hebt over dinosaurussen, dan mogen de kinderen het mee naar school nemen.

