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Kalender aanvullingen

Alle vakanties, vrije dagen,
studiedagen, speciale activiteiten
staan op de kalender van de website.
Deze kunt u afdrukken op de
volgende manier:
U gaat naar de kalender op de
website, vervolgens ziet u onderaan
bij iedere maand, pdf maand/ jaar.
Klikt u dit aan, dan kunt u de
kalender of betreffende maand
afdrukken.

Aanmelden Nieuwsbrief
Vanaf vrijdag 2 november wordt het
infobulletin weer via de website
verstuurd, u kunt zich hier weer voor
aanmelden.
Onder het kopje nieuws staat
nieuwsbrief dit aanklikken, uw
gegevens invullen en verzenden.
U krijgt hiervan een bevestigingsmail, deze mail bevestigen en u staat
weer op de lijst.
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De eerste weken………………
De eerste 7 weken van het schooljaar zijn alweer voorbij. Wat mij
betreft zijn ze omgevlogen!
Op onze school zijn we met veel
nieuwe dingen van start gegaan.
We werken bij voortgezet technisch
lezen groepsdoorbrekend, d.w.z. elk
kind krijgt lesstof op zijn/haar
niveau. Dit werkt goed en de mapjes
meenemen op maandag gaat steeds
beter!
Voor taal hebben we een nieuwe
methode. De overgang verloopt vrij
soepel. Het is wel soms lastig dat
zaken net anders worden genoemd;
dat is even een wennen voor de
kinderen, maar ook voor de
leerkrachten.
Ook voor wereldoriëntatie zijn we
fris van start gegaan met een nieuwe
methode Blink. Ook dit is even
wennen, met name voor de leerkrachten. De kinderen zijn erg
enthousiast en dat is logisch, want
de onderwerpen passen veel beter
bij deze tijd.
Op de chromebooks wordt nu
gewerkt met de oefensoftware
behorende bij de methodes. Ook dit
spreekt de kinderen beter aan; het
ziet er ook veel mooier uit dan de
oefenstop van Snappet.
Al met al een boel veranderingen dus
voor de kinderen, maar zeker ook
voor de leerkrachten. Ik wil dan ook
een dik compliment naar beiden

uitspreken voor de grote inzet deze
eerste weken van het schooljaar.

Voorstelling groep 5 en 6

Voor de ouders was het ook even
schakelen; het continurooster ging op
3 september van start. We horen
gelukkig veel positieve geluiden en
ook de kinderen lijken zich er goed
bij te voelen.
In november kunt d.m.v. de
ouderenquête laten weten hoe u
vindt dat het gaat met onze school.
Wat doen we goed en wat kan nog
beter? Ook de leerlingen van groep
6,7 en 8 vullen een enquête in,
evenals de leerkrachten.

De voorstelling vindt plaats op CBS
De Fontein in Sleen.
De voorstelling start om 13:15.
We gaan op de fiets. Zijn er
ouders die mee kunnen fietsen,
graag melden bij juf Femke.

Bovendien kunt u als ouders uw stem
laten horen door zitting te nemen in
de ouderwerkgroep of de medezeggenschapsraad. Voor de OWG
wordt in november de verkiezing
gehouden en voor de MR iets later.
De OWG helpt met name met de
schoolse activiteiten, zoals
Sinterklaas, kerst en de rommelmarkt. Wilt u meer op beleidsniveau
meedenken met de school, dan is de
MR wellicht iets voor u. Voor beide
kunt u zich nu al aanmelden.

Maandag 5 november hebben de
kinderen van groep 5 en 6 een
voorstelling: ORFEO, door
theatergroep Sonnevanck.

Data musicalavonden
Op de kalender stond de musicalavond van groep 1 t/m 5 gepland
op vrijdag 8 februari, dit moet zijn
vrijdag 8 maart.
Voor groep 6 t/m 8 stond nog geen
datum gepland, dit wordt donderdag
18 april.
Het staat inmiddels ook goed op de
kalender.

Kortom, er is al veel te doen en
gedaan op onze school. We hebben
een weekje vakantie dus wel
verdiend. Wat je ook gaat doen,
geniet ervan!

Blink
Groep 5 en 6 gaan na de vakantie
werken over het thema: Ik hou van
Holland. De kinderen mogen typisch
Nederlandse spullen meenemen naar
school.

Plastic zakken en plastic
flessen
Na de herfstvakantie beginnen we
met het maken van een lampion.
Groep 3 t/m 5 is daarvoor veel
plastic zakken nodig! Allerlei soorten,
maten en kleuren. Graag inleveren bij
juf Maaike!

Groep 6 t/m 8 mag na de herfstvakantie allemaal een plastic fles
meenemen naar school (graag schoon
en zonder etiket). Deze mag
ingeleverd worden bij juf Femke.

Oud papier, 3 november
Zaterdag 3 november, wordt het oud
papier weer opgehaald. Wilt u het
papier netjes ingepakt aan de straat
zetten?

Fietsenkeuring
Het duurt nog even voordat het
zover is, dinsdag 13 november is de
fietsenkeuring gepland. Nadere
informatie krijgt u op vrijdag
2 november.

Kandidaten OWG
We zoeken nog steeds kandidaten
voor de OWG. De OWG komt 6 tot
8 keer per jaar bij elkaar en
organiseert een aantal activiteiten
zoals de rommelmarkt, Sinterklaas,
Kerstavond, musicals en het oud
papier halen. De tijdsbesteding is
ongeveer 4 uur per maand. Naast
algemene leden zoeken we ook een lid
dat handig is met klussen &
groenonderhoud.
Aanmelden kan tot 1 november
door te mailen naar
owgvlinderhof@gmail.com.

Herfstvakantie

De herfstvakantie begint vandaag
om 14.15 uur voor alle groepen.
De school begint weer op maandag
29 oktober om 8.30 uur

Volgend informatiebulletin
vrijdag 2 november

