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25 september
27 t/m 29 september
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“Onzichtbaar Donkerbroek” groep 5 t/m 8
Schoolkamp groep 7/8
Onzichtbaar Donkerbroek in school

Staking
Landelijk worden er stakingsacties in het basisonderwijs aangekondigd. De basisscholen in
Nederland worden opgeroepen om op donderdag 5 oktober haar deuren gesloten te houden. De
acties zijn onder andere bedoeld om meer salaris voor leerkrachten mogelijk te maken en minder
werkdruk. Personeel van ‘t Startblok zal deelnemen aan de staking. Scholenkoepel Comprix heeft
aangekondigd de acties en de scholen die gaan staken te ondersteunen.

Gladheidsbestrijding (ontvangen berichtje van de Gemeente)
Afgelopen winter is bij ons het verzoek binnen gekomen vanaf de school om het doodlopende stuk
Schoolstraat t/m de school in Donkerbroek te strooien bij gladheid. Bij deze melding dat het ons
gelukt is om dit stuk op te nemen in de A-routes van onze gladheidsbestrijding. Dit houdt in dat het
doodlopende stuk bij iedere strooironde welke we als gemeente doen gestrooid wordt. Hier graag
bij het parkeren van de auto’s rekening mee houden, zodat we er langs kunnen met de
strooiwagen.

Schoolkamp groep 7/8
Het schoolkamp groep 7/8 vindt dit jaar plaats van 27 t/m 29 september. De kinderen
gaan naar Kameleon Terherne

Verslag sportdag voor groep 8
Comprix in beweging
Groep 8 heeft vrijdag 15 september meegedaan aan de sportdag van Comprix in Gorredijk. We
begonnen de dag met squash. De kinderen leerden wat basisbeginselen van squash. Daarna
gingen we beachvolleyballen. De kinderen kregen het snel onder de knie, zodat er leuke rally’s
tussen de verschillende teams ontstonden. Als laatste sport deden we tennis. Na deze sportieve
ochtend gingen we met alle scholen lunchen en kregen we nog een leuke verrassing. Elk kind
kreeg een mooi comprixshirt. Het was een leuke sportieve dag en de kinderen hebben allemaal
fanatiek en enthousiast meegedaan. Binnenkort verschijnen de foto’s op de website.

“Onzichtbaar Donkerbroek” (Bijlage)
Van 19 t/m 29 september besteden wij aandacht in school aan het project “Onzichtbaar
Donkerbroek”.
Groep 1 is donderdag naar de Hoolten Klinte in Appelscha geweest en heeft kennisgemaakt met
turf.
Groep 2 gaat later dit jaar naar het Fochteloërveen.
Groep 3/4 is dinsdag naar het Kiekhuus in Wolvega geweest en heeft kennisgemaakt met de tijd
van Ot en Sien.
De groepen 5 t/m 8 van onze school en de Pegggebult krijgen a.s. maandag een voorstelling van
de Histotolk over de Bekhofschans (nabij Oldeberkoop). Deze voorstelling vindt onder schooltijd
plaats in ons speellokaal.
Zaterdag 30 september zullen de gemaakte werkjes en de gebruikte materialen tentoongesteld
worden in onze school. Ook vindt hier een presentatie plaats van “Onzichtbaar Donkerbroek”.
Websites staan vermeld op de flyer.

Spaart u mee voor de schoolbieb?
Van 4 t/m 15 oktober is het weer
Kinderboekenweek. En dat wordt “Gruwelijk
eng”! Tijdens de Kinderboekenweek organiseert
Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij
willen graag het (voor)lezen van kinderboeken
stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbiblitoheek uit
te breiden met de nieuwste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer
boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
U koopt van 4 t/m 15 oktober 2017 één (of meerdere) kinderboek(en) bij Bruna – in de winkel of
op bruna.nl – en levert de kassabon in op school.
Lever de kassabonnen t/m 1 november 2017 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een
Bruna-winkel.
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon.
De school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor
de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna-winkel op.
Kinderpostzegels een dag eerder
De actie voor verkoop van kinderpostzegels begint volgende week. Officieel vanaf woensdag.
Maar omdat de kinderen van groep 7/8 op schoolkamp gaan beginnen we dit jaar een dag eerder.
De gezamenlijke landelijke start op woensdag is bedoeld om geen “concurrentie” te krijgen tussen
kinderen. Binnen Donkerbroek doet het ene jaar De Peggebult en het andere jaar ’t Startblok de
kinderpostzegels. Dus is er geen sprake van “concurrentie”.

