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Kind op maandag
In deze periode:
Van de zomer tot de herfstvakantie lazen we verhalen over Jakob. In deze weken gaat het verhaal
verder met de zoons van Jakob. Jozef is een `meesterdromer`, maar wordt door zijn broers in een
put gegooid en als slaaf verkocht naar Egypte. Daar wordt hij onderkoning en komen zijn eigen
broers graan bij hem kopen. Uiteindelijk ziet ook zijn oude vader hem weer terug.
De komende periode staan de volgende thema`s centraal in Kind Op Maandag:
Leg uit! (week 45 06-11 t/m 10-11)
Als de vrouw van Potifar met de jas van Jozef achterblijft, heeft Jozef iets uit te leggen. Hij komt
in de gevangenis terecht. Daar mag hij de dromen van de schenker en de bakker uitleggen. En
later mag hij zelfs de dromen van de farao uitleggen. Door de verhalen van deze week ontdekken
de kinderen dat sommige dingen wel, en sommige dingen niet uit te leggen zijn.
Vergeet mij niet! (week 46
13-11 t/m 17-11)
Jozef zit nog steeds in de gevangenis. Is iedereen hem vergeten ? in de verhalen van deze week
ontdekken de kinderen dat Jozef niet vergeten wordt. Niet door de schenker, niet door zijn broers
en niet door God. De kinderen leren dat het belangrijk is dat niemand wordt vergeten.

ANWB Streetwise
In de bijlage een informatiebrief over ANWB Streetwise op 23 november.

Regel van de maand
In de maand november staat de regel ,,Samenwerken” centraal. Samenwerken houdt in samen
aan een taak werken, elkaar versterken. Ook houdt samenwerken in dat je een ander de rust en
ruimte geeft om aan zijn of haar eigen taak te werken. Daarnaast houdt samenwerken in dat je
elkaars sterke en zwakke punten accepteert. Verder heeft samenwerken betrekking op de
werkwijze tussen leerkracht en leerling. Bijvoorbeeld afspraken tijdens instructie, zelfstandig
werken en buiten de klas werken.

Fietspad bij school vrijhouden
Wanneer de school uit gaat om 14.00 uur staan veel ouders te wachten bij de uitgang van het
fietspad naar het plein van de bovenbouw groepen. Dit is natuurlijk prima. Wilt u er wel even aan
denken om niet op het fiets/voetpad te wachten ? Kinderen moeten namelijk links en rechts af
slaan en worden dan geblokkeerd evenals overig verkeer. Vraag is of u wilt wachten op de
uitstulping aan het einde van het fietspad langs de school zodat alle verkeerslijnen open en veilig
blijven.

Peuterspeelzaal op school
Goed contact met de ouders vinden wij belangrijk. We zetten ons immers samen in voor
de gezonde, positieve ontwikkeling van uw kind. We willen dan ook graag voortdurend informatie
uitwisselen. Wanneer u uw kind komt halen of brengen praten we altijd even met u over uw zoon
of dochter. Maar we horen ook graag van u hoe het thuis gaat!
Bij Kinderwereld en dus ook bij de POS Picardt kunt u via de Konnect app of het ouderportaal op
internet foto’s bekijken die op de groep van uw kind gemaakt zijn, het schriftje lezen, berichten
van medewerkers lezen en zelf ook berichten sturen en stukjes in het schriftje schrijven. Op het
moment dat het ú het beste uitkomt kunt u lezen hoe uw kind het bij ons heeft gehad. Vaak staat
het er al op vóór u uw kind komt halen.
Voor informatie kunt u terecht bij school of contact opnemen met Kinderwereld.
www.Kinderwereld.info info@Kinderwereld.info of 0524-524445
Met vriendelijke groet,
Ariska Tappel, Kinderwereld.

Opgaven ouders activiteiten school
Voor de herfstvakantie hebben wij via opgavestrookjes geïnventariseerd welke ouders willen
helpen bij de verschillende activiteiten in en om de school. We hebben een grote response gehad,
daarvoor dank !
Inmiddels hebben we de reacties geordend.

Sommige ouders zijn reeds benaderd om in een werkgroep deel te nemen (of zaten daar reeds
in) anderen zullen binnenkort benadert worden door het teamlid dat verantwoordelijk is voor die
werkgroep. Voor activiteiten als sportdagen en hulp bij groepsactiviteiten zult u benaderd worden
wanneer het ,,zo ver” is.

Verslag ouderavond Momento en digitaal werken
Maandag 30 oktober was de ouderavond over digitaal werken en Momento. Tijdens de avond
werden de aanwezige ouders geïnformeerd over de mogelijkheden van digitaal werken en de
inzet van digitale middelen bij ons op school in de verschillende groepen. De avond werd
afgesloten met het zelf digitaal werken op de nieuwe Chromebooks door ouders onder
begeleiding van de leerkrachten. Ondanks de lage opkomst deze avond hebben de ouders een
goed beeld kunnen krijgen van de mogelijkheden van digitaal werken. Ook hebben zij hun eigen
zienswijze kunnen aangeven in dialoog met het schoolteam. Zo hebben de ouders een goed beeld
kunnen krijgen van de mogelijkheden en aandachtspunten van digitaal werken.

Nationaal schoolontbijt op vrijdag 10 november
Op vrijdag 10 november doen wij weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Het is belangrijk
voor kinderen om goed en gezond te ontbijten. Dit levert ze voldoende energie voor de rest van
de dag waardoor ze fitter en gezonder zijn. Daarnaast is het natuurlijk ook hartstikke gezellig om
met elkaar te ontbijten op school.
Het schoolontbijt is in de eigen klas met de groepsleerkracht. Vrijdag 10 november worden de
kinderen zoals altijd op tijd op school verwacht zodat om 8.30 uur gestart kan worden met het
ontbijt.
Thuis hoeven de kinderen deze dag dus niet ontbijten. Wel moeten ze gewoon hun fruit en lunch
meenemen naar school.
Wilt u uw kind deze vrijdag een bordje en bestek mee geven ?
Begin volgende week ontvangt u nog een extra informatiebrief.

Peutergym vrijdag 10 november
Vrijdag 10 november is er van 10.00 uur tot 11.00 uur peutergym. Dit is voor peuters van 2,5 tot
4 jaar en hun ouders. De peutergym wordt gegeven door onze vakleerkracht gymnastiek Nick
Nannen, waarbij gym wordt gegeven speciaal voor peuters. Opgeven voor de peutergym is niet
nodig. Heeft u kinderen tussen 2,5 en 4 jaar dan bent u van harte welkom. Schroom ook niet dit
bericht te delen met bekenden die kinderen in deze leeftijd hebben.

Nieuws van de Bieb
Samen Mediawijs!
De huidige generatie kinderen groeit op in een wereld vol media. Een wereld vol fantastische

mogelijkheden, maar helaas ook met risico’s. Tijdens de Week van de Mediawijsheid (17 t/m
24 november) staat het thema ’Generatie Media: samen mediawijs’ centraal. Leerkrachten,
ouders en kinderen worden opgeroepen om zowel thuis als op school samen in gesprek te gaan
over ons online gedrag en mediawijze vaardigheden.
Doet je kind op school mee aan MediaMasters? Via dit interactief spel voor de groepen 7 en 8,
maken leerlingen spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van media en moeten de
leerlingen ook thuis op mediamissie.
Op www.mediawijsheid.nl/ouders krijg je veel leuke en handige tips om thuis met je kind(eren)
aan de slag te gaan.
Ook bibliotheken organiseren vaak activiteiten in de Week van de Mediawijsheid. Meer informatie
over deze activiteiten op www.bibliothekendrenthe.nl.
t/m 24 2017.
Boekentips om samen aan de slag te gaan met media:

Boekentip onderbouw:
Abby Hanlon - Sammie de fantastische
Sammie mag niet meespelen met haar broer en zus. Daarom heeft ze
fantasievriendjes. Als haar zus vertelt dat de griezelige mevrouw Kakenkraker
Sammie wil opeten, slaat Sammies fantasie helemaal op hol.
Een van de zes delen uit de nieuwe serie 'Tijgerlezen', boeken voor beginnende lezers waarbij
geen rekening is gehouden met technische leesniveaus maar leesplezier vooropstaat.

Vrije dagen in november
Maandag 13 november zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de Ganzenmarkt.
Op dinsdag 14 november zijn de leerlingen van groep 1 t/m 4 vrij. De leerkrachten van de
onderbouw hebben dan de opleiding Specialist Jonge Kind.

NSCCT in groep 4 en groep 6
Maandag 6 november wordt bij de leerlingen van groep 4 en groep 6 de jaarlijkse NSCCT test
afgenomen. Via de mail ontvangen de ouders van groep 4 en groep 6 vrijdag nog een
informatiebrief over de NSCCT.

Nieuwe en vertrekkende leerlingen
Jason Norden komt volgende week nieuw bij ons op school in groep 1. Jason is het broertje van
Dylan Norden uit groep 5.
Wij heten hem van harte welkom en wensen hem alvast een fijne en leerzame tijd bij ons op
school !

Belangrijke data
Woensdag
Vrijdag

8 november
10 november

Maandag
Dinsdag
Maandag
Donderdag

13
14
20
23

*Donderdag

16 november

Oud papier bij Drostenhal
Peutergym
Nationaal Schoolontbijt
Ganzenmarkt, alle leerlingen vrij
Groep 1 t/m 4 vrije dag
Week van de mediawijsheid
ANWB Streetwise

november
november
november
november

Volgende nieuwsbrief

Nieuwe & vertrekkende leerlingen
Josephine Huijzer is afgelopen week nieuw bij ons op school gekomen in groep 2. Josephine en
haar gezin zijn vanuit Sliedrecht naar Coevorden verhuist.
Laura Snippe komt volgende week nieuw bij ons in groep 1. Laura is het broertje van Mathijs
Snippe uit groep 3/4.
Wij heten Josephine en Laura van harte welkom bij ons op school en wensen ze een fijne en
leerzame tijd toe bij ons op school!

Onze jarigen
02-11-2017
14-11-2017
15-11-2017
19-11-2017

Alisha Dam
Jurgen Strijker
Sheila Wagt
Xem Eising
Nienke Schipper

groep
groep
groep
groep
groep

6/7
6/7
3/4
2
6/7

Allemaal van harte gefeliciteerd namens het team van de Picardt !

vriendelijke groet,
Team CBS Dr. Picardt.

