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Onzichtbaar Donkerbroek in school
Landelijke staking onderwijs

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.

Schoolbibliotheek
Het uitlenen van bibliotheekboeken is weer gestart. Het is belangrijk dat de boeken ook weer op
tijd ingeleverd worden. Let op!! Dit is op vrijdags en de data voor onderbouw en bovenbouw zijn
verschillend.
Bovenbouw
Onderbouw
22 september
29 september
6 oktober
13 oktober
20 oktober
3 november
10 november
17 november
24 november
1 december
8 december
15 december

“Onzichtbaar Donkerbroek” zaterdag 30 september.
Van 19 t/m 29 september hebben wij aandacht besteed aan het project “Onzichtbaar
Donkerbroek”. De kinderen zijn naar de Hoolten klinte in Appelscha, Het Kiekhuus in Wolvega
geweest of hebben een presentatie gehad van een verhalenverteller. Hier zijn foto’s van gemaakt.
Ook zijn de kinderen van groep 1 en 2 individueel of samen verkleed in het “Ot en Sien-tijdperk”
op de foto gekomen. Foto’s van al deze activiteiten zijn in een diavoorstelling opgenomen.
Wat gebeurt er zaterdag in en om onze school:
 Doorlopende diavoorstelling van de foto’s van dit project
 Doorlopende presentatie van “Onzichtbaar Donkerbroek”
 De gebruikte materialen van ’t Startblok en de Peggebult worden tentoongesteld
 Muziek van de plaatselijke verenigingen in onze fietsenstalling
 Marktkraampjes in de Schoolstraat
 Kinderkermis op het parkeerterrein naast Stap es in

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.
Gouden weken.
Na de zomervakantie zijn wij weer gestart met het thema “de Gouden Weken”. De gouden weken
worden ingezet in alle groepen om het “goud” dat we in handen hebben, onze leerlingen, in korte
tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang.
Kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Niet alleen sociaal, maar ook cognitief en fysiek. De
gouden weken zijn bij uitstek geschikt om het fundament te bouwen voor een goede
groepsvorming. Bij de gouden weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten zodat de
kinderen elkaar en de leerkrachten leren kennen; wat weten we al van elkaar, wat zijn nieuwe
dingen, hoe gaan we met elkaar om, wat zijn onze waarden en normen. Welke afspraken maken
we met elkaar met betrekking tot schoolpleinregels, schoolregels en groepsregels. Dit alles voor
een positief leerklimaat binnen onze school.
De kinderen hebben erg positief gereageerd op deze aanpak. De sfeer in school is goed en de
kinderen gaan leuk met elkaar om bij het buiten spelen. Mocht er iets zijn, of heeft u een idee,
neem dan gerust contact op met een leerkracht.

