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Startgesprekken
Met bijna alle kinderen en hun ouder(s) zijn deze weken de
startgesprekken gevoerd. Enkele gesprekken moeten nog plaatsvinden. Wat fijn
om deze gesprekken gezamenlijk met ouder(s) en kind te voeren.
Het gesprek is bedoeld om het nieuwe schooljaar te markeren. Het over en weer
uitspreken van verwachtingen zal de samenwerking en het vertrouwen tussen
ouders en school vergroten.
De opkomst was verrassend hoog, en geeft blijk van het nut dat ouders ook in
deze gesprekken zien.
Inloophuis Oude IJssel
Als iemand in het gezin kanker heeft.
Als iemand in het gezin de diagnose kanker krijgt, betekent dit dat er een onzekere
periode aanbreekt met veel angst en verdriet.
Het gezinsleven staat ineens op zijn kop. Het raakt ieder lid van het gezin.
Het liefst wil je dit je kinderen besparen. Je wilt niet dat ze geconfronteerd
worden met een vader, moeder, broertje of zusje, of een grootouder die kanker
heeft. Kinderen moeten immers onbezorgd kunnen opgroeien.
Maar hoe graag je dit ook je kinderen wilt besparen, je kunt er niet omheen.
Ze delen in jouw angst en jouw verdriet.
Inloophuis Oude IJssel, het huis waar mensen die met kanker te maken hebben
terecht kunnen voor psycho-sociale ondersteuning, vindt dat kinderen onbezorgd
leuke dingen moeten kunnen doen. Daarom is twee jaar geleden de jeugdafdeling
‘Onder de Pannen’ opgericht. Op de zolderverdieping van het huis bieden wij
kinderen en jongeren, die in hun omgeving met kanker te maken hebben, de
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Ze krijgen, onder deskundige begeleiding,
alle ruimte om met leeftijdgenoten die hetzelfde meemaken in contact te komen.
Om lekker te kletsen, even stoom af te blazen en om deel te nemen aan leuke
activiteiten. En komen de kids liever niet alleen? Ze mogen gezellig een vriendje of
vriendinnetje meenemen. Het is gratis.
Iedere eerste woensdag van de maand is Onder de Pannen geopend van 15.00 uur
tot 16.30 uur voor de leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar.
Jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar zijn iedere eerste woensdag van de
maand van 18.30 uur tot 20.30 uur welkom.

Zie voor meer informatie: www.inloophuisoudeijssel. Mailen kan naar
jeugd@inloophuisoudeijssel.nl of bel op dinsdag, woensdag of donderdag; 0314646024.

Start thema: Wonen en Bouwen
Op 1 oktober starten we op school met het thema Wonen en Bouwen.
In alle groepen wordt een eigen invulling gegeven aan dit thema.
Door thematisch te werken vergroot de betrokkenheid van de leerlingen
en onthouden ze beter wat ze geleerd hebben.
De tools van T4L worden ook hiervoor ingezet om kinderen na te laten denken
over hun eigen leren en denken.
Opgave ouderhulp
Voorgaande jaren heeft u zich via een opgaveformulier kunnen opgeven voor
ouderhulp. Dit schooljaar hopen we wederom op uw steun te kunnen rekenen
bij de verschillende activiteiten. Dit schooljaar is er voor gekozen om dit via
de leerkracht en/of groepsouder te laten verlopen middels de mail of app. We
verwachten dat dit prettig en snel werkt.
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Mini-Playbackshow gewonnen!
Na weken van oefenen was het dan eindelijk zover;
de dames (Sofie, Diede, Tooske, Fenne en Sjors) van
groep 6-7 stonden in de finale van de MiniPlackbackhow op de Gaanderse kermis.
Glansrijk hebben zij deze finale gewonnen.
In de klas hebben zij het optreden nog eens
overgedaan en de gewonnen “gouden microfoon”
laten zien.
Thema ” Wij zijn bouwvakkers”
Komende week starten wij in groep 1-2 met het
thema “Wij zijn bouwvakkers”.
We willen graag een werk/bouwplaats maken met
allerlei bouwmaterialen en
attributen. Te denken valt aan werkkleding,
bouwhelmen, stenen, troffels, werktekeningen etc.
Wij kunnen het heel goed gebruiken!
Ook zijn we op zoek naar mensen die iets willen
komen vertellen over de bouw van een huis.
Kent u iemand, laat het ons weten. Loop gerust
even bij ons binnen.
Juf Wendy, juf Willemien en juf Jill
Ik eet het beter!
Ook dit jaar doen verschillende groepen mee met
“Ik eet het beter’! Van 24 tot en met 26 september
krijgen groep 5-6 en 6-7 een gezonde pauze-hap
aangeboden. Ook wordt er gesproken over gezond
eten middels de schaal van 5! Dit gebeurt door
interactieve filmpjes met interessante vragen.
Kinderboekenweek 3 t/m 14 oktober
Een schrijver op school!
Op 8 oktober komt Fred Diks , schrijver van de Koen
Kampioen boeken, een bezoek brengen aan onze
school. Hij zal de kinderen van groep 3 t/m 8
voorlezen en vertellen hoe zijn boeken tot stand
zijn gekomen.
Natuurlijk schaffen we een aantal van zijn boeken
aan voor de schoolbibliotheek.
Wil u ook een gesigneerd exemplaar kopen dan
bent u deze dag op school welkom van 10.45 uur
tot 11.15 uur.

Kleedjesmarkt.
Op 11 oktober organiseren we tijdens de afsluiting
van de Kinderboekenweek een
kleedjes(boeken)markt.
De kleedjesmarkt start om 14.00 uur en eindigt om
14.30 uur.
Op deze dag neem je de te verkopen boeken en een
kleed mee. Het is de bedoeling dat de leerlingen van
groep 1 t/m 4 onder begeleiding van de
ouders/opa’s/oma’s hun boekjes en of/strips mogen
kopen /verkopen. De groepen 5 t/m 8 mogen zelf
hun boeken kopen/ verkopen. Natuurlijk mag u
hierbij aanwezig zijn als u dat prettig vindt. Er
mogen alleen kinderboeken verkocht worden. Dit
kunnen boeken uit alle categorieën zijn zoals
informatief, prentenboeken, stripboeken,
gedichtenbundels e.d. Vereiste is uiteraard wel dat
de boeken nog in redelijk goede staat en compleet
zijn.
De prijs van de boeken mag maximaal € 0.50 zijn.
Het is handig als je van tevoren een prijsje op de
boeken plakt en voor wat wisselgeld zorgt. Bij droog
weer wordt de kleedjesmarkt buiten gehouden. Is het
regenachtig dan leggen we de kleedjes met boeken
in school.
We wensen alle kinderen veel plezier met het lezen
van de nieuwe boeken.
Welkom
Dani te Kampe

