INFO 3

WOENSDAG 3 NOVEMBER 2021

Hou de kalender op de webpagina: www.kbsdekwinkslag.nl goed in de gaten.

1 NOVEMBER T/M 7 NOVEMBER

WEEK 44
woensdag

3 november

’s morgens

Nationaal schoolontbijt
INFO op internet

WEEK 45

8 NOVEMBER T/M 14 NOVEMBER
Deze week zijn er de facultatieve oudergesprekken

Maandag

8 november

WEEK 46

19.00 uur

OV-vergadering

15 NOVEMBER T/M 21 NOVEMBER

Maandag

15 november

Dinsdag

16 november

Start schoolfruit
9.00 uur

Groep 7 naar Ter Steege Bouw Vastgoed H’berg B.v.

WEEK 47

22 NOVEMBER T/M 28 NOVEMBER

WEEK 48

29 NOVEMBER T/M 5 DECEMBER

Woensdag

1 december

INFO op internet

NIEUWE LEERLINGEN
We hebben op 14, 25 en 27 oktober 3 nieuwe leerlingen mogen begroeten in groep 1a/2a en 1b/2b, te
weten Yanou Kleinheerenbrink, Denise Janssen en Anne Remerink. We hopen, dat ze zich snel thuis
voelen en wensen hen een fijne tijd bij ons op school.
OUDERGESPREKKEN
Als school vinden we het belangrijk om een aantal keren per jaar met ouders over de ontwikkeling van
hun kind te spreken. Hiervoor hebben we de volgende vier gespreksmomenten in het jaar:
Start van het jaar: het omgekeerde oudergesprek. Dit is een verplicht gesprek voor alle ouders waarbij
de ouder het gesprek start a.h.v. de vragenlijst die vooraf gestuurd is.
Kijk ook eens op onze website voor nog meer nieuws: www.kbsdekwinkslag.nl
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In november: een voortgangsgesprek. Dit is een facultatief gesprek; dat betekent dat de leerkracht de
ouder kan uitnodigen en de ouder kan zich inschrijven als er vragen zijn over de ontwikkeling van het
kind
In februari/maart: het eerste portfolio/rapportgesprek. Dit is een verplicht gesprek voor alle ouders.
Hier wordt het rapport besproken en de voortgang van de ontwikkeling. Voor groep 8 wordt dan het
definitieve schooladvies gegeven; hierbij is het kind ook aanwezig. Kinderen in groep 6 en 7 mogen bij
het gesprek aanwezig zijn.
Einde schooljaar: het tweede portfolio/rapportgesprek. Dit is een facultatief gesprek voor de groepen 1
t/m 5 en 8. Voor de groepen 6 en 7 is deze verplicht; er wordt een eerste advies gegeven voor
uitstroom naar het V.O. Het kind is hierbij aanwezig.

VERLOREN
Op dit moment hebben we erg veel achtergebleven spullen van kinderen, zoals (winter)jassen,
gymtassen met sportschoenen enz
Als u zelf even wilt kijken, kan dat op afspraak tot donderdag 4 november a.s.
KANJERTRAINING (groep 1/2a)
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen
in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de
klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig
schoolklimaat.
De afgelopen weken hebben we oefeningen gedaan en naar
verhalen geluisterd over vertrouwen. Eén van de oefeningen die
we hebben gedaan is “blindemannetje”. Het is natuurlijk best wel
spannend om ergens naar toe geleid te worden in de klas terwijl je niets
kunt zien, maar met de begeleiding van een maatje ging dat heel goed.

IDENTITEIT
Afgelopen week was het Allerzielen. Op onze gedenktafel hebben we hier
aandacht aan geschonken. Kinderen mochten hier berichtjes schrijven ter
nagedachtenis aan iemand die ze misten.

CORONA
De Corona is de school nog niet uit. Gelukkig is de GGD nu zo betrokken bij de school dat het Corona
medisch team (CMT) een aantekening van uitbraak heeft gemaakt, zodat er een eigen dossier door
enkele personen wordt bijgehouden en gecommuniceerd met directie. Het is dus echt heel belangrijk
dat u steeds per mail laat weten of er Corona in het gezin is geconstateerd en/of uw kind in quarantaine
moet zitten.
U kunt ons erg goed helpen als u thuis weer even het belang van de Coronaregels met uw kind
bespreekt: afstand zoveel mogelijk houden en de handhygiëne toepassen. Wij hebben gemerkt dat er
veel kinderen zijn, die na het WC-bezoek hun handen niet hebben gewassen.
Alvast bedankt!

Kijk ook eens op onze website voor nog meer nieuws: www.kbsdekwinkslag.nl
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GEZONDE SCHOOL
Zoals vermeld in het weekoverzicht begint vanaf 15 november het schoolfruit weer. Op dinsdag,
woensdag en donderdag krijgen de kinderen een stuk fruit van school, op dinsdag en woensdag zijn dit
hele stukken groente of fruit en op donderdag een proefportie. Gelieve op de donderdag zelf nog wat
extra groente of fruit mee te nemen van huis. Op maandag en op vrijdag moet er sowieso groente of
fruit meegenomen worden van huis, gezien het schoolfruit er dan nog niet is. Het schoolfruit wordt zo
snel mogelijk elke week doorgegeven, zodat u weet wat er die dag wordt gegeten op school.
We zien de laatste tijd dat bijna alle kinderen gezonde tussendoortjes en lunchboxen meekrijgen. Ook
de traktaties worden steeds gezonder, vooral nu ze gelukkig niet meer voorverpakt hoeven te zijn. De
traktatie voor de juffen mag hetzelfde zijn als wat de kinderen krijgen, wij willen ook graag een gezonde
leefstijl aanhouden. Wil je graag de juffen trakteren, dan is een gezonde traktatie met bijvoorbeeld
groente of fruit natuurlijk welkom.
Wij willen graag het overgebleven fruit en groente weer naar de voedselbank brengen, dit betreft de
voedselbank in Hardenberg.
DALTON
Tijdens het schoolfeest hebben wij het prachtige Daltonbord bij de ingang van de school opgehangen.
Dit betekent dat wij officieel een echte Daltonschool zijn nu. De kinderen op onze school voelen zich
ook al echte Daltonkinderen, hieronder een paar uitspraken van kinderen uit verschillende klassen:
- Groep 1/2b: Als we zelf plannen kunnen wij met de werkjes werken.
De doelenboom is mooi.
- Groep 3: De spelletjes van de kiesbak zijn erg leuk, zo kunnen we soms lekker vrij spelen
tussendoor.
- Groep 5: Door onze doelenboekjes weten wij zelf wat we nog moeten oefenen en wat we al zelf
kunnen.
- Groep 6: Samen werken is belangrijk want dan leer je van elkaar. En we kunnen ontzettend
uitkijken naar de kiesbak omdat we dan iets mogen doen wat we écht heel erg leuk vinden, dit
is dan even ontspannen tussen het werken door.
- Groep 8: We vinden het erg fijn dat we mogen samenwerken en ook dingen zelfstandig mogen
plannen en kiezen wanneer we wat gaan doen. Het is fijn dat niet iedereen hetzelfde hoeft te
maken. Niemand is toch gelijk.

LEERLINGENRAAD
Gezonde school: We proberen zo veel mogelijk gezonde dingen mee naar school te nemen. En ook dat
we heel veel bewegen. En we hebben afspraken dat we geen kleuters meer op tillen.
Daltoncertificaat: Wij zijn nu een officiële daltonschool. Wij zijn er heel erg trots op, wij hebben er heel
hard aan gewerkt om dit doel te behalen. Wij hebben er ook heel hard aan gewerkt om echt een
Daltonschool te zijn.
Trots op opening plein: Wij zijn erg trots op ons plein, en kinderen kunnen heel fijn spelen op het
groene plein. De opening was een groot en mooi succes!
groetjes: de leerlingenraad!

Kijk ook eens op onze website voor nog meer nieuws: www.kbsdekwinkslag.nl
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AANVRAAG PLAATSING UNIT
Ontwikkelingen rondom Kids en Joy
Kids en Joy is bezig om kinderopvangactiviteiten verder te ontwikkelen. Zij hebben nieuwe ideeën om
het programma BlitZz nog leuker te gaan maken en willen daarbij bijdragen aan een zinvol
vrijetijdsprogramma.
Het doel is: om kinderen vooral het mooie van sociaal ‘live’ samen te zijn te laten ervaren.
Ze hebben ideeën om bijv. verschillende ateliers op te gaan zetten waar kinderen kennis kunnen maken
met de verschillende hobby’s.
Denk aan een knutselatelier, kookatelier of houtatelier maar ook muziek en techniek.
Om dit programma echt tot zijn recht te laten komen, zijn zij op zoek naar een extra ruimte.
Ze hebben op dit moment een samenwerking gevonden met onze school, waar het mogelijk is om een
mooie blokhut/unit te mogen plaatsen op het schoolplein bij het ingangshek aan de Vergouwlaan.
Inmiddels zijn de vergunningen ingediend door Kids en Joy en zij hopen enorm dat deze worden
goedgekeurd, zodat ze in de voorjaarsvakantie kunnen beginnen.
Zodra er meer duidelijkheid is, hoort u uiteraard van ons.

LET OP: als u nog een kind thuis heeft dat nog niet naar school gaat, denkt u er dan aan om uw
kind in te schrijven! Formulieren zijn bij de conciërge te verkrijgen.

BIJLAGE: 1.
Ouderbrief Trefwoord
Samen buitenspelen

KIDSPRAAT
Groep 4 loopt rond op boerderij
Bouwfink en kijkt naar een paar bruine
kalveren; ‘Boerin Yvonne, komt hier nou
de chocolademelk vandaan?’

Kijk ook eens op onze website voor nog meer nieuws: www.kbsdekwinkslag.nl
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Krijgen
Ouderbrief bij Trefwoord
thema 1-4 (1-19 nov. 2021)
Wat krijgen we allemaal?
Met de Trefwoordlessen staan de kinderen in deze drie weken stil bij het thema
‘Krijgen’. Wat krijgt een mens allemaal in zijn leven? Krijgt hij altijd wat hij wil of waar hij op
hoopt? Waarom krijgt de één heel veel, terwijl de ander het met bijna niks moet doen? Moet je
altijd blij zijn met wat je krijgt? Dit zijn allemaal vragen waar de kinderen in deze periode over
nadenken. Het kind, uw kind, krijgt veel en krijgt vaak iets.
Naäman krijgt en neemt veel
Het bijbelverhaal deze keer gaat over Naäman. Hij is officier in
het leger van de koning van Syrië, heel lang geleden en daarmee
een machtig man. Hij hoeft niet te wachten tot hij iets krijgt. Hij
neemt het gewoon. Zo neemt Naäman tijdens een plundertocht
in het buurland Israël een meisje mee als een mooi cadeautje
voor zijn vrouw. Zo leeft Naäman. Maar dan krijgt hij iets minder
leuks… een vreselijke huidziekte. Naäman weet niet wat hij met
deze ‘gift’ moet. Een slavin heeft het door en vertelt over een profeet uit haar moederland Israël
die Naäman kan genezen. Naäman gaat daarom terug naar het land dat hij zojuist geplunderd
heeft.… een land met een heel andere God. De profeet Elisa vertelt over die God die mensen het
goede voorhoudt en ook genezing geeft, zomaar, zonder voorwaarden, om niets. Ook voor
Naäman, die ongelovige vijand uit Syrië. En zo wordt Naäman genezen.
Hij bedankt Elisa met veel geschenken. Maar als de profeet deze niet wil, neemt zijn knecht ze
stiekem mee. Thuisgekomen merkt hij dat hij niet alleen de geschenken van Naäman, maar ook
zijn huidziekte heeft gekregen.
Krijgen wat je nodig hebt
Dit verhaal wordt in midden- en bovenbouw in de tweede week
verbonden met de ‘Rechten van de Mens’, waar het gaat over:
‘Krijgen waar je recht op hebt’. Wat is echt belangrijk om te
krijgen… eten, drinken, gezondheid, zorg, veiligheid? En wat kun je
beter niet aannemen? Op 1 en 2 november staan we stil bij
Allerheiligen en Allerzielen en daarmee krijgen de mensen die
overleden zijn en die iets bijzonders betekenen extra aandacht. Op
11 november staat we met Sint Maarten stil bij wat je echt nodig
hebt: kleding en warmte. Die kun je delen. zoals Sint Maarten zijn mantel met de bedelaar deelt.
Krijgen en geven doet je wat
Iets (niet) krijgen brengt emoties met zich mee, of verwachtingen of zelfs verplichtingen. En
terwijl de één iets krijgt en blij wordt, wordt de ander jaloers.
Veel in het leven is niet ‘los verkrijgbaar’ en aan het krijgen zit vaak iets vast.
In dit thema worden de kinderen zich hiervan bewust. Zij stellen zich de vraag in hoeverre dit
(niet) krijgen bijdraagt aan het levensgeluk van mensen.

Inspirators voor betekenisvol onderwijs – Trefwoord Ouderbrief - thema Krijgen

Samen buiten spelen
Samen buiten spelen is belangrijk voor kinderen en jongeren. Het is gezond en je
wordt er blij van. Om het buiten spelen te verbeteren maakt de gemeente
Hardenberg een nieuw plan voor samen spelen in de openbare ruimte. Zij vraagt
kinderen, jongeren en volwassenen om mee te denken met dit nieuwe plan waarin
het heel belangrijk is dat iedereen mee kan doen, met of zonder beperking.
Om een goed plan te kunnen maken willen we horen en lezen wat kinderen,
jongeren en volwassenen leuk vinden om buiten te doen. Daarom is er een digitale
enquête die alle kinderen, jongeren, ouders en andere inwoners van gemeente
Hardenberg kunnen invullen. Of ze nu wel of niet een beperking hebben.
Willen jullie ons helpen om een goed nieuw plan te maken dat aansluit op de wensen
van onze inwoners? Vul dan nu de enquête in. De uitkomsten van de enquête zijn
heel belangrijk voor het nieuwe plan.
Het invullen van de enquête kan via www.hardenberg.nl/samen-buiten. Het invullen
duurt 5 tot 10 minuten. Alvast bedankt namens de gemeente Hardenberg.

