Nieuwsflits
Oktober 2019
Herfst!
Het eerste blok van het schooljaar, tussen zomervakantie en herfstvakantie, is alweer achter de rug.
Het is inmiddels ook echt herfst geworden, met vallende bladeren en zelfs alweer de eerste
nachtvorst. In de ontmoetingsruimte is door een aantal ouders weer een sfeervolle herfsttafel
ingericht. Eind oktober daarom ook weer deze nieuwsflits, waarin wij u vertellen waar we mee bezig
zijn geweest en wat er voor de komende periode op het programma staat. Juf Marije is met
zwangerschapsverlof gegaan en meester Gerben neemt de begeleiding van de middenbouwgroep
aan het begin van de week op zich. Daarnaast staat zijn dat de traditionele feestdagen voor de deur:
de lampions voor Sint Maarten zijn weer in de maak en ook de voorbereidingen voor het
Sinterklaasfeest zijn alweer begonnen. Een drukke maar gezellige tijd!

Belangrijke data









Woensdag 6 november: landelijke onderwijsstaking
Maandag 11 november: Sint Maarten
Maandag 11 t/m vrijdag 15 november: oudergesprekken
Dinsdag 12 en woensdag 13 november: scholenmarkt VO Martiniplaza
Donderdag 14 november: lootjes trekken groep 5 t/m 8
Donderdag 21 november: koffieochtend
Donderdag 28 november: start surpriseshow in de hal
Donderdag 5 december: Sinterklaas

Schoolse zaken
Social Schools en de Nieuwsflits
Eind vorig schooljaar zijn we begonnen met de inzet van Social Schools, een digitale app voor de
oudercommunicatie. Daarom komt er geen wekelijkse nieuwsbrief via de mail meer bij alle ouders
en andere betrokkenen.
Eén keer per maand komt er een Nieuwsflits uit voor alle betrokkenen bij de school. Dit kunnen
ouders zijn, maar ook dorpsbewoners, grootouders, e.d. In de nieuwsflits kunt u lezen waar de
school mee bezig is geweest en wat er voor de komende periode op het programma staat.
Kinderboekenweek
Begin oktober stond traditiegetrouw in het teken van de kinderboekenweek. In alle groepen is er
aandacht besteed aan lezen en het thema ‘Reis je mee’. Als afsluiting van de kinderboekenweek
hadden we een kinderboekenruilmarkt. De kinderen hadden van thuis boeken meegenomen die ze
thuis niet meer wilden lezen, en op school mochten alle kinderen een ruilboek mee naar huis
nemen. Zo had iedereen weer een nieuw boek in de kinderboekenweek!
Stakingsactie
Op 6 november vindt er een landelijke onderwijsstaking plaats, waar ook de teamleden van onze
school aan mee doen. We staken mee omdat we de kwaliteit van het onderwijs belangrijk vinden!
Leerlingen hebben recht op goed onderwijs en dat staat of valt met genoeg en goede leerkrachten
en schoolleiders. Daarom moet er breed geïnvesteerd worden in het onderwijs. Dat is het
uitgangspunt voor deze stakingsactie.

ICT-ontwikkelingen
Op donderdag 21 en vrijdag 22 november gaan we als school over stappen naar “InTune”. Alle
servers gaan eruit en bij het aanzetten van de computer komen we direct “in de cloud” terecht,
zodat we altijd actueel zijn en overal bij onze bestanden kunnen, zowel de medewerkers als de
leerlingen. Dit zal even wennen zijn en gedurende de overstap even puzzelen wanneer we wel en
geen gebruik kunnen maken van internet e.d., maar dan krijgen we er ook een modern systeem voor
terug!
BSO
Voor de herfstvakantie hebben we onder de ouders en dorpsbewoners met jonge kinderen een
inventarisatie gedaan voor de mogelijkheid voor het opzetten van een BSO. We hebben veel
positieve reacties gehad van ouders die op korte of langere termijn gebruik zouden willen maken
van Na schoolse opvang. Samen met dorpsbelangen gaan we nu verder kijken of er aanbieders zijn
waarmee we dit kunnen realiseren in en voor Thesinge.
Schoolfruit
Vanaf half november doen we weer mee met het EU-schoolfruit project. Elke week krijgen we voor
alle kinderen 3 soorten fruit of groente. De kinderen ontdekken zo een diversiteit aan producten,
leren misschien iets eten wat ze eerst niet zo lekker vinden en samen praten we over gezonde
voeding.
ANWB Streetwise
Na de herfstvakantie zijn we begonnen met de ANWB Streetwise middag. Streetwise is een
praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de
basisschool. Professionele instructeurs waren deze ochtend op school en gaven verkeerstrainingen
op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden,
verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours werd de praktijk zo veel mogelijk
nagebootst.
De vier onderdelen waren:
• Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van
verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.
• Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en
de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.
• Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een
auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
• Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.
Het was een leerzame en leuke dag!

Rondom de dorpsschool
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!
Kleintje Koffie in de bibliotheek Ten Boer
Elke eerste vrijdagochtend van de maand, in de bibliotheek Ten Boer een inloopochtend voor (grootoppas) ouders plaats met hun baby en/of peuter. Contact met je baby/peuter, taalontwikkeling,
voorlezen en boekentips staan centraal tijdens deze inloopochtenden. En regelmatig wordt een
workshop aangeboden. Zie ook:. https://www.groningerforum.nl/nl/agenda/kleintje-koffie-tenboer

