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Agenda
Datum

Activiteit

di 11 okt

Schoolarts (Kinderen geboren in 2013)

za 15 okt t/m zo 23 okt

Herfstvakantie

di 18 okt

Oud papier

wo 26 okt

OV- vergadering 20:00 uur

wo 9 nov

De Proefkolonie in de klas (groep 8)

di 15 nov

Oud papier

wo 16 nov

Bezoek De Proefkolonie (groep 8)

do 17 nov

Bezoek Kiekhuus (groep 3)

do 24 nov

Kunstenaar in de klas (groep 3)

ma 28 nov

MR vergadering 19:45 uur

Schoolfruit
Het menu voor komende week ziet er als volgt uit:
woensdag

donderdag

vrijdag

mandarijn

ananas

appel

Kinderboekenweek
Deze week is de Kinderboekenweek van start gegaan. Het thema van dit jaar is: GI-GA-GROEN!
Alle boeken gaan over de natuur.
Bij ons startte de Kinderboekenweek op
dinsdag 4 oktober. Na de opening op het plein
moesten de kinderen kijken welke leerkracht
er bij welk boek hoorde. De voorkanten van
die boeken hingen op allerlei plaatsen in de
school. De kinderen hebben dit met veel
enthousiasme gedaan.
Komende week zullen we verder werken
binnen het thema van de Kinderboekenweek.
We sluiten de week af met de voorleesfinale
in 't Buurthuus. Hier zullen de winnaars van
de voorleeswedstrijd in de groepen 6,7 en 8
het tegen elkaar opnemen om tot een
schoolwinnaar te komen.

Veerkieker
Onderwijs gebaseerd op de thuisomgeving van kinderen, het “heem” (vergelijk met het Engelse woord “home”), wordt
wel “heemkunde” genoemd. In de Stellingwerven werd in 1988 het vak Heemkunde ingevoerd als vervanging van het
verplichte vak Fries, zoals dat in “de rest” van de provincie Friesland gegeven zou worden.
In opdracht van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf wordt sinds die tijd lesmateriaal ontwikkeld door de
Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Binnen Heemkunde is er aandacht voor o.m. de streektaal Stellingwarfs, de
geschiedenis, de natuur, het landschap, de bewoners en kunst.
Het succes van deze werkwijze heeft geleid tot een vervolg: de Veerkieker (Verrekijker in het Stellingwerfs). Bij dit
schoolbreed heemkunde-project voor alle basisscholen in zowel Oost- als Weststellingwerf wordt het aanbod van de
regionale erfgoedinstellingen verbonden met dat van (lokale) kunstenaars.

Alle activiteiten van de groepen in het kader van de Veerkieker zijn opgenomen in de kalender van het ouderportaal.
Er staat ook bij waar de activiteit plaats vindt.

Nieuws van de Peuterspeelzaal

De eerste weken na de zomervakantie zitten er alweer op. De eerste week zijn we
begonnen met het thema Welkom, hier komen alle afspraken binnen de groep aan bod
en kunnen we weer wat aan elkaar wennen na zo’n lange vakantie.
Daarna zijn we verder gegaan met het thema Eten en drinken. Een heel herkenbaar
thema voor de peuters. Een thema waar proeven veel aan bod komt, zo hebben de
peuters verschillende soorten fruit en brood geproefd.

Maar ook verschillende soorten appels, smaken ze allemaal gelijk en wat kunnen we
allemaal maken van appels. Appelstroop, appelmoes en appelsap hebben we geproefd.
Ook hebben we verschillende soorten groentes bekeken, en hoe heten die groentes
allemaal.

We hebben bij dit thema ook geknutseld. De peuters hebben een pan beplakt met
aluminiumfolie met daarin soep van vliegerpapier, hierbij mochten de peuters het papier
scheuren. Ook hebben we een Rupsje Nooitgenoeg gemaakt, de peuters mochten het
rupsje met hun vingers verven. De ene peuter heel voorzichtig met 1 vinger en de andere
peuter met zijn/haar hele hand, heerlijk!!

Baukje van de bibliotheek is bij ons langs geweest, ze heeft Tomke voorgelezen in het Stellingwarfs.
Karin de gym juf heeft een mooi parcours uitgezet. Lekker klimmen, klauteren en balanceren.

Nieuws van de bibliotheek
Via onderstaande link komt u bij de laatste nieuwsbrief van de bibliotheek.
Nieuwsbrief bibiotheek

Vidosa
Inlooptraining Voetballen voor Nieuwelingen meisjes en jongens van 4 5 6 7 en 8
jaar.
Woensdag 5 oktober is iedere nieuweling van de leeftijdsgroep 4 t/m 8 jaar welkom op
sportpark Lunia in Oldeberkoop bij de zgn Inlooptraining voor het nieuwe sportseizoen.
Van 4 tot 5 uur houden wij iedere woensdagmiddag een voetbaltraining voor jeugd van 48 jaar die op enthousiaste wijze en grondig wil kennismaken met het leukste balspel ter
wereld. Met assistentie van jonge hulptrainers Rienk, Ids en Lars verwelkom ik graag
nieuwelingen in de voetbalsport uit de regio van Noordwolde, Oosterstreek, Zandhuizen
en Oldeberkoop.

Leren de bal goed te raken, balvaardigheden voor gericht schieten en samenspel : vroeg begonnen, kun je daar je
hele leven plezier aan beleven.
Gratis en zonder verplichtingen kun je komen mee trainen en gerust een vriendje meenemen : elke woensdag van 4
tot 5 uur, inloop vanaf 15.45 uur op Sportpark Lunia in Oldeberkoop.
Aanmelden mag, maar is niet strikt noodzakelijk.
Fred Hoekstra Oldeberkoop
0516-451867
06 36499661
ferrydutch48@gmail.com

