Finsterke 3
Finale voorleeswedstrijd
De Kinderboekenweek met als thema “worden wat je wil” werd afgesloten met een
voorleeswedstrijd en boekenbeurs. De winnares is Neeltsje, ze las voor uit het boek: David Walliams
met de titel: ‘Oma Boef’. Er werden veel boeken verhandeld, maar het belangrijkste is dat lezen
weer op de kaart is gezet.
'Samen lezen'
In het kader van de Kinderboekenweek hebben de oudere
kinderen een prentenboek voorgelezen aan hun 'maatje'.
Wat vinden we nou eigenlijk van dit boek, welke emotie
roept dit bij ons op en kunnen we samen een voorkant
illustreren die nog mooier is? Goed gelukt vinden wij.
*Zie ook de Biebflits.

Wereld Erfgoed
Ons nieuwe thema is ook alweer een week van start en
door de kinderen enthousiast ontvangen. Er werden veel
materialen, herinneringen en verhalen gedeeld met
betrekking tot wereld erfgoed. Wat is dat eigenlijk? Wat
betekent dat voor jou en voor de ander?

Rust
Je zult het bij ons op school niet altijd direct zeggen, maar
we zijn ook echt bezig met de basisvakken zoals rekenen,
spelling, taal en lezen. We willen op dit moment wat meer rust op school om ons daarop te kunnen
concentreren. Hier ligt tenslotte de basis van ons basisonderwijs. Elke dag hebben de kinderen vanaf
groep 4 een uur rekenen, elke dag oefenen we een dictee en elke dag zijn we aan het (begrijpend en
studerend) lezen in alle groepen.
Groep 6 leest op woensdag samen met groep 3.

Inloopmiddag
Deze week was er de mogelijkheid om met de
leerkrachten te praten over uw kind; een vrijwillig
oudergesprek. We kunnen ons ook voorstellen dat u
wel eens een kijkje in de groep wilt nemen. Daarom
nodigen we u uit om volgende week te komen kijken
van 13.30u tot 14.30u. Niet alle ouders kunnen
tegelijk. Eén ouder per kind en dan vijf ouders per
groep per dag. U kunt inschrijven via de
oudergesprekken die de leerkrachten a.s. vrijdag
openzetten. Vanaf 13.30u wordt u dan wegwijs
gemaakt door uw eigen kind.

Sinterklaas
Of de Goedheiligman bij ons op bezoek komt is altijd weer een verrassing. Dit keer is dat echt zo,
maar we gaan er van uit dat het gaat lukken. We hebben hem uitgenodigd op woensdag 1
december. We hopen weer op een mooie ontvangst door alle kinderen op het plein. Daarna vieren
groep 0 (peuters) tot en met groep 4 het feest gezamenlijk op het leerplein. De groepen 5 t/m 8
vieren hun eigen feestje in de groepen.
We draaien die dag gymnastiek om, de onderbouw komt dus direct op school en gaat pas om 11.00u
naar gym. Wij zorgen die dag ook voor wat lekkers tijdens de ochtendpauze, dit geldt voor alle
kinderen.

Ouderhulpwerkgroep
Het is alweer een hele tijd geleden dat er een heuse werkgroep van ouders actief was op school/bij
de peuters. Om met een schone lei te beginnen, zouden wij graag weer een activiteitengroep willen
starten. Om te beginnen vier ouders die de vertegenwoordigers zijn per groep. Eentje uit de
peutergroep, eentje uit groep 123, eentje uit groep 456 en tot slot eentje uit groep 78. Hebben wij
als IKC dan hulp nodig, dan zouden we dat via deze groep uit willen zetten. Zoals nu bijvoorbeeld
met het Sinterklaasfeest. Welke hulp hebben we nodig? Versieren-boodschappen doen-Sint helpencadeautjes inpakken-opruimen-etc. Wie zou wel in de eerste-hulp-troepen-groep willen? Stuur dan
even een berichtje via Mijnschool of mail mij rechtstreeks: b.oostra@cbo-nwf.nl

Daar zit muziek in
Voor ons volgende project (in december) zijn wij op zoek naar ouders of grootouders die MUZIEK de
school in kunnen brengen. Wie speelt er een muziekinstrument? Wil dat laten horen, er iets over
vertellen of kinderen er iets over leren? Graag een reactie!

Schoolgids
Bij dit Finsterke is toegevoegd de schoolgids van 2021-2022. Hierin leest u alle benodigde informatie
over ons IKC. Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen wij dat graag.

17 november studiedag op
school, de kinderen zijn vrij van
school, de peuters zijn wel
welkom.

