Nieuwsbrief
16 september 2020

Trefwoord
Het thema is: Respecteren
weekthema: Respect voor leefregels
Een mens komt in zijn leven heel wat wetten en regels tegen. Geschreven en ongeschreven
regels. Deze week verkennen we er een paar en vragen kinderen zich af of ze de regels
respecteren of niet
In de Bijbelverhalen gaat het volk verder de woestijn in. Mozes krijgt hulp van zijn
schoonvader bij het organiseren van het omgaan met alle vragen en klachten. Van God krijgt hij
Tien Woorden. Die kunnen het volk helpen om respectvol met Hem en met elkaar om te gaan.
Jarigen
Vrijdag is Amy jarig. Van harte gefeliciteerd. We wensen je een gezellige dag.
Tweedaagse directies CKC Drenthe
Maandag en dinsdag is meester Pieter afwezig i.v.m. een tweedaagse voor de directies van CKC
Drenthe. Deze wordt – coronaproof – gehouden in De Nieuwe Kolk in Assen.
Oudergesprekken
De eerste ronde met facultatieve 10-minutengesprekken is binnenkort. Via het ouderportaal
zetten we dan dagelijks een aantal gesprekmomenten ‘open’ na schooltijd in de periode van
dinsdag 29 september t/m donderdag 8 oktober. Mocht u gebruik willen maken van deze
gelegenheid dan kunt u een tijdstip kiezen dat u past. U kunt dan in gesprek met de leerkracht
die op die dag werkt in de groep. Maandagmiddag worde de tijdstippen ‘open’ gezet.
Kinderpostzegels
Op woensdag 23 september kunnen de kinderen starten met de kinderpostzegelactie. Dit jaar
gaat dat iets anders dan andere jaren i.v.m. corona. Om zo veilig mogelijk mee te kunnen doen
aan deze actie mogen de kinderen familie en naaste bekenden e.d. vragen. Bij andere adressen
kan de folder in de brievenbus en wordt alles verder digitaal afgehandeld of kunnen de mensen
het zelf op de post doen.
Oktobermaand – Kindermaand
Vandaag kregen de kinderen een boekje mee over de Oktobermaand – Kindermaand. Het is een
uitgebreid – gratis- aanbod van allerlei culturele en creatieve activiteiten.
Bibliotheekboeken
Er zijn al heel veel boeken ingeleverd maar we
missen er nog een aantal. Wilt u thuis nog even
kijken?
Uit de groepen:
Peutergroep/dagopvang
•
Het thema van de komende week is: Reuzen
en kabouters.
•
Gevraagd reuzenlaarzen en kabouterlaarsjes.
•
Aanstaande donderdag staat de uitwerking de
dagthema`s op het ouderportaal.
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•
•

BSO
•

Graag laarzen mee voor de regenachtige dagen en een extra setje kleding; broek, shirt,
trui, hemd, onderbroek en sokken.
Wordt er thuis geoefend met het plassen op het toilet, dan oefenen wij natuurlijk mee en
is luierbroekje handig. Is de peuter nog niet zover dan is het praktischer om een gewone
luier mee te geven.
Thema voor de komende weken is “kunstig”. Daarnaast bewegen we mee met wat het
weer ons brengt. Met mooi weer, zoals deze week, zijn we vooral veel buiten en passen
de activiteiten soms ter plekke aan.

Groep 1/2
Het thema van deze periode is: dit ben ik.
Het getal van de week is de 4.
De letter van de week is de: d.
Taal: Welke letter hoor je vooraan?
Rekenen: Wegen
Groep 3

Met Veilig leren lezen werken we in kern 2.
Deze week hebben we met rekenen blok 1 afgerond.
Volgende week starten we met blok 2.
Daniel heeft volgende week woensdag de boekjeskring.
Groep 4/5
Woensdag 23 september:
• Groep 4 de tafel van 2 opzeggen
• Groep 5 de tafel van 2 opzeggen heen en terug
Volgende week oefenen we de tafel van 5.
Het zou fijn zijn als u elke dag even de tafel met uw kind gaat oefenen.
Groep 6/7/8
In een vorige nieuwsbrief heeft een stuk gestaan over de technieklessen die groep 7 en 8 gaan
volgen in Hoogeveen. Op RSG Wolfsbos zijn er veel extra maatregelen genomen om de lessen
Corona-proof te kunnen geven. Toch lijkt het ons nog niet verstandig om de kinderen met
elkaar en een ouder in auto’s te vervoeren. Er is daarom besloten om, in elk geval deze week en
hoogstwaarschijnlijk de keer daarna nog niet te gaan. We zullen, waar mogelijk, de lessen
online krijgen aangeboden van RSG Wolfsbos.
Spreekbeurt:
• Dinsdag 22 september: Louise
• Dinsdag 29 september: Robin
Huiswerk:
• De kinderen van groep 7 en 8 moeten elke dag 15 min. oefenen voor de
typecursus. Op sommige dagen lukt dat op school, maar er moet ook thuis
geoefend worden.
• Vrijdag 25 september: toets verkeer les 1 en 2 (eerste boekje)
• Donderdag 8 oktober: Topotoets level 1 t/m 3. Level 2 moet nu eigenlijk
uitgespeeld zijn.
• Dinsdag 22 september: toets Engels 1.4
• De kinderen van groep 7 en 8 nemen een voorleesboek mee waaruit ze gaan
voorlezen tijdens de voorleeswedstrijd.
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Agenda
• Maandag 21 en dinsdag 22 september –
tweedaagse directie CKC Drenthe
• Maandag 21 september – vanaf deze dag
mogelijkheden om in te schrijven voor de 10minuten-gesprekken
• Maandag 28 september – studiedag team –
leerlingen vrij
• Dinsdag 29 september – Dag van de CKC
medewerker
• Dinsdag 29 september – preventief
groepsbezoek van “Vroeg Erbij” voor zowel
de dagopvang als de BSO
• 29 september t/m 8 oktober – 10-minuten-gesprekken
• Zaterdag 3 oktober – oud papier – route 1 en 2
• Vrijdag 9 oktober – groep 1-2 vrij
Hartelijke groet, namens het team,
Pieter de Roest.
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