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AGENDA
Datum
29 september
30 september
10 oktober
11 oktober
19 oktober
12 november

Activiteit
Start Kinderboekenweek op school.
Kinderen vrij. Studiedag leerkrachten.
Start Herfstvakantie
Einde Kinderboekenweek.
Weer naar school
MR vergadering

Aanpassing Coronabeleid
Tijdens de persconferentie van vrijdag 18 september heeft de overheid een aanpassing in
het coronabeleid voor scholen aangekondigd. De aanpassing heeft gevolgen voor verkouden
kinderen. Ouders kunnen aan de hand van onderstaande beslisboom beoordelen of hun kind
wel of niet naar school kan:

Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot
18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het
inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het
initiatief uitgaan van de interne begeleider of de leerkracht. Ook ouders of de leerling zelf
kunnen, als ze dat nodig vinden, rechtstreeks contact opnemen met de
schoolmaatschappelijk werker.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u contact wil met het schoolmaatschappelijk
werk. Veel voorkomende thema’s zijn weerbaarheid, het omgaan met boze buien, omgaan
met echtscheiding, onzekerheid, seksualiteit en social media- gebruik of gamen.
Bij het schoolmaatschappelijk werk wordt in een laagdrempelige en
vertrouwde omgeving gewerkt aan het zelfstandig oplossen van
problemen. Vaak is de begeleiding kortdurend. Er kunnen gesprekken
met kinderen/ jongeren gevoerd worden, maar ook hun ouders
kunnen hier terecht met opvoedingsvragen.
De schoolmaatschappelijk werker kan doorverwijzen wanneer meer
hulp passend is. Vanaf januari 2015 gaan verwijzingen via de gemeente
Weststellingwerf. Zonder toestemming deelt het Schoolmaatschappelijk werk geen
informatie over u aan anderen. Bovendien heeft u altijd het recht om uw eigen gegevens in
te zien.
Tijdens schoolvakanties kunt u contact opnemen met:
Gebiedsteam Noordwolde 0561-691221
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de maatschappelijk werker van uw school:
Mara Denkers 06-13564497/ m.denkers@weststellingwerf.nl
Wemanda Teunissen 06-82225229/ w.teunissen@weststellingwerf.nl

Kinderboekenweek
Op 30 september begint de Kinderboekenweek 2020. Die
woensdag hebben wij echter een studiedag. Om die reden
zal de Kinderboekenweek bij ons op school starten op 29
september. Het thema is “Geschiedenis”. We zullen daar op
school uitgebreid aandacht aan besteden. De Boekenweek
loopt tot en met 11 oktober.

Inning financiële ouderbijdrage schooljaar 2020/2021
€ 50,- per kind per volledig schooljaar
Op maandag 5 oktober wordt er een automatische incasso uitgevoerd betreffende de inning
financiële ouderbijdrage schooljaar 2020/2021. Wanneer u hier een machtiging voor
afgegeven heeft hoeft u niks te doen. Mocht u geen machtiging hebben afgeven dan wordt
u verzocht om de ouderbijdrage over te maken op rekeningnummer
NL17RABO01013.64.555 t.n.v. Oudervereniging Vensterschool, onder vermelding van de
naam van uw kind(eren). Met vragen kunt u terecht bij Anita Dolstra, penningmeester
ledenadministratie, anitadolstra1980@gmail.com.

Niet in staat
Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor u niet in staat bent de ouderbijdrage (in één
keer) te betalen, dan verzoek ik u contact op te nemen met mij (Anita Dolstra) of met Jarno
Oeben, directeur van de Vensterschool. U kunt ook contact opnemen met Stichting Leergeld
Mail: leergeldweststellingwerf@hotmail.com, Telefoon: 06 23745440, bereikbaar op dinsdag
en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur, Website: www.leergeld.nl

Vreedzame School
Aankomende woensdag, 30 september, zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag
van het personeel. Het team gaat weer aan de slag met de Vreedzame School. Op de agenda
staat een nieuwe blokuitleg en er gaat gewerkt worden aan de grondwet van de school.

Nieuws vanuit de Bibliotheek

Tijdens de
Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven,
waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders,
verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen
tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden van toen door het
lezen van boeken!
Het Kinderboekenweeklied! Kinderen voor Kinderen En Toen?
In de bibliotheek in Gorredijk, Oosterwolde en Wolvega hangen verschillende opdrachten
die te maken hebben met het thema van de Kinderboekenweek! Kom langs en probeer
zoveel mogelijk opdrachten te doen. Wellicht ontvang je een leuke attentie!
Op school wordt vaak ook veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek! Misschien zien
we uw kind in de bibliotheek tijdens een groepsbezoek voor groep 4. Informeer bij uw kind
wat hij/zij daarvan vond.

Leesconsulent
Bent u benieuwd wie als leesconsulent verbonden is aan de school van uw kind(eren)? En
wat we als bibliotheek allemaal bieden aan de school? Neem eens een kijkje op de website
van de bibliotheek onder het kopje Educatie. Hier kunt u ook leuke promotiefilmpjes vinden
rondom verschillende boeken. https://www.bzof.nl/educatie.html
Heeft u een vraag voor de leesconsulent? Mail gerust.

Boekentips
Groep 3/4
Klapwijk

Jens omnibus – Vrouwke

Beleef alle avonturen van Jens in deze vrolijke omnibus van Vrouwke
Klapwijk! In deze omnibus zijn "Jens en de slaapbus', "Jens kampeert bij
de boer' en "Jens wordt soldaat' gebundeld. Lees over Jens die een
nachtje gaat kamperen in het bos, over een spannende vakantie op de
boerderij en over een bootcamp waarbij Jens en Sven alles moeten
doen wat een echte soldaat ook doet!

Groep 5/6

Ik heet Reinier en ons huis is afgebrand – Joke van
Leeuwen
De avond dat het huis van Reinier afbrandt, verandert zijn leven voor
altijd. In dit dagboek vertelt hij over wat hij meemaakt in het jaar na de
brand, over het huis waar hij tijdelijk met zijn ouders gaat wonen en
over alles wat hij bij de brand is kwijtgeraakt. Zijn verhaal wordt
afgewisseld met de verhalen van kinderen die voor hem in het oude
huis hebben gewoond.

Groep 7/8

Sara’s walkabout – Inez van Loon
Stel: je vindt je leventje perfect. Je hebt veel vriendinnen, je zit op een
leuke school en je bent stapelverliefd op je eerste vriendje. Maar dan
komen je ouders met de mededeling dat ze met het hele gezin naar
Australië willen emigreren … Het overkomt Saar in 1959. Haar hele
leven staat op z'n kop in down-under! Totdat ze in het nieuwe land
bevriend raakt met Otis, een "halve' Aboriginaljongen. Er hangt een
waas van geheimzinnigheid om hem heen. In de uitgestrekte outback
ontdekt Saar steeds meer over zijn verleden. Maar aan de andere
kant van de wereld komt ze ook zichzelf tegen …

Informatief 9 -13 jaar Leer

voetballen als en prof – Rob Colsen

Voetbalskills van de supersterren.
Wil je een balcontrole hebben als Kylian Mbappé, dribbelen als Messi
of indrukwekkende reddingen verrichten als Alisson Becker?
Met behulp van dit boek kun jij de technieken leren die de beste
spelers van dit moment ook beheersen!
- Met duidelijk instructies die je stap voor stap laten zien hoe je deze
belangrijke skills kunt aanleren.
- Spelerspaspoorten van de 20 grootste spelers in het hedendaagse
voetbal.
- Een interessant overzicht van legendarische coaches, effectieve
tactieken en ongekend mooie WK-goals.

