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Kinderboekenweek thema vriendschap:
3 t/m 14 oktober
Oud papier:
16 oktober
Voorleeswedstrijd boekenmarkt en boekenbal:
19 oktober
Herfstvakantie :
20 t/m 28 oktober
Kriebelbrigade:
31 oktober

Welkom op onze school
Stan Ossentjuk en Lindy Morshed in de groene groep, Beau Loby en Lars Ossentjuk in de
gele groep en Daniëlle Hoeksema (uit Leens) in groep 6b. Fijn dat jullie er zijn. We hopen
dat jullie hier een leuke en leerzame tijd zullen hebben.
Binnen lopen bij Jaap.
Elke eerste maandag van de maand heeft Jaap zijn deur open en zijn agenda geblokt om met ouders
te spreken.
Als ouders vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën of kritiek over of op de school hebben kunnen ze
binnen lopen voor een gesprek.
Dat kan ook gaan over de Tirrel, over de verkeerssituatie of over het beleid van de school bijvoorbeeld.
Over van alles, vooral als het om organisatorische- en onderwijsinhoudelijke zaken betrekking heeft en
en wat minder over zaken die direct betrekking hebben op uw kind.
Intern begeleider
Voor onze school zijn er 3 dagen ingepland voor een intern begeleider. Carien Kroeze werkt daarvan
twee dagen en er is een vacature voor een derde dag.
Zoals we ook al in de Parro aangaven re-integreert Carien op dit moment voor 3 uur per week, in
verband met ziekte, en is Corinne Schuit (tijdelijk) 1 dag per week bij ons werkzaam zijn.
Corinne heeft in het verleden al op onze school als leerkracht en intern begeleider gewerkt en is tevens
orthopedagoog.
De vacature van 1 dag wordt, zoals het nu lijkt, in de week van 8 oktober ingevuld door Nicole
Huisman.
Nicole heeft een verleden als leerkracht in het basisonderwijs en rondt nu haar werkzaamheden bij het
Taalhuis af.
Ze start met ingang van volgende week de cursus voor intern begeleider.
Met de aanstelling van Nicole hebben we de uren weer goed bezet en kunnen we dan ook weer die
zorg bieden die we graag willen.

Ontwikkelingen van ons onderwijs
Maandelijks praten we u kort bij over de ontwikkelingen van het onderwijs op onze school.
Zo’n eerste maand vliegt voorbij. Alles is weer even nieuw. Stukken als het schooljaarverslag, de
informatiekalender en schoolgids worden definitief vastgesteld (zie onze site) en iedereen is weer in het
ritme. Ook het ritme van ons continurooster is opgepakt. Ieder kind weet nu hoe het werkt en wat we van
kinderen terug horen is dat ze het fijn vinden. Sommigen hebben zelfs het idee dat ze minder naar school
gaan: “We zijn nu ’s middags altijd vrij.”
Er is een start gemaakt met de nieuwe methodes voor Taal en Wereld Oriëntatie. Het is voor de
leerkrachten een hele uitdaging om te wennen aan deze nieuwe manieren. Maar inhoudelijk zijn ze erg
tevreden en worden ze blij van deze nieuwe aanpak. De kinderen zijn ook erg enthousiast. Tijdens de
Tafeltjesmiddag legde een kind met behulp van een filmpje de ouders uit hoe de werelddelen in de
afgelopen miljoenen jaren zijn verschoven; een onderdeel van aardrijkskunde. Dit soort hulpmiddelen om
zaken te zien en zelf te ontdekken zitten bijvoorbeeld in deze nieuwe methode en dat maakt het erg
aantrekkelijk.
Bij taal zien we dat het aanbod ruim is en dat we daarom keuzes moeten maken die bij de kinderen passen.
Het filosoferen is één van de onderdelen die erg aantrekkelijk is en voor de kinderen (en leerkrachten)
leerzaam en zinvol om te doen.
Bij de kleuters werken we al jaren met heterogene groepen: groep 1 en 2 vormen samen een groep. Dat
geeft een rijke en uitdagende omgeving, zowel voor de cognitieve als voor de sociaal emotionele
ontwikkeling. De kleuters leren ook veel van elkaar: de oudere kleuters helpen de jongere, de jongere
kleuters leren van de oudere. Het levert voortdurend een goede oefening in sociale vaardigheden op. Dit
jaar gaan voor het eerst ook de kleuters van groep 1 op de vrijdagochtend naar school en krijgen groep 1 en
2 op hun eigen niveau les. Voor groep 2 is er daarbij veel aandacht voor de voorbereiding naar groep 3.
Tot zover mijn bijdrage van deze maand. Hou voor nieuws en ontwikkelingen ook onze site in de gaten en
zijn er vragen, laat het dan vooral weten.
Jaap Rosema

Oktober kindermaand
Gratis naar het museum, theater of de dansschool? Het kan tijdens Oktobermaand
Kindermaand. Dit wordt georganiseerd door Erfgoedpartners Groningen. Op alle zaterdagen
en zondagen in de maand oktober organiseren zij verschillende activiteiten. De kinderen
kunnen dit jaar weer meedoen aan workshops, spannende speurtochten en heel veel
voorstellingen bezoeken. En niet alleen binnen, ook in de natuur. Oktobermaand Kindermaand is voor
iedereen tot 13 jaar helemaal gratis.
Zie: www.kindermaand.nl
Heeft u al kinderpostzegels gekocht?
Net als andere jaren zijn de kinderen van groep 8 van de Piramiden, de Borgschool,
De 9 Wieken en de Tiggeldobbe weer op stap geweest om kinderpostzegels en
kaarten te verkopen. Via deze actie wordt er geld opgehaald voor het goede doel.
Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is vriendschap. In alle groepen zal om
8.30 uur worden voorgelezen door een gast. Daarnaast hangen bij alle groepen de zelf gemaakte
gedichten van de kinderen.
Ook zijn er weer nieuwe boeken aangeschaft die ons zijn aangeboden door de ouderraad. U kunt deze
boeken bekijken bij lokaal 6.
De vrijdag voor de herfstvakantie is er de traditionele boekenmarkt. Kinderen van groep 4 t/m 8
verkopen dan kinderboeken. De kinderen uit de andere groepen zijn van harte welkom om boeken te
komen kopen. Als afsluiting hebben de groepen 4 t/m 8 het boekenbal.

Informatie en plannen.
Op onze site onder INFORMATIE vindt u de nieuwe schoolgids. Ook kunt u hier het jaarverslag van
2017-2018 vinden alsmede de informatiekalender (die alle ouders uitgereikt kregen).
De schoolgids is dit jaar een stuk compacter gemaakt. Dit doen we met behulp van Scholen op de
Kaart. In de gids staan links om meer over bepaalde onderwerpen (zoals bijvoorbeeld ons pedagogisch
beleid) te lezen.
Foto’s in en rond school op social media
Het gebeurt regelmatig dat ouders, opa’s, oma’s en bekenden foto’s nemen of filmpjes maken van
schoolactiviteiten in en om de school. Wij staan dat toe, echter alleen voor privé gebruik. Op deze foto’s
komen leerlingen en leerkrachten te staan en vanwege de privacy mogen deze niet worden verspreid!!
Dus deze foto’s of filmpjes op social media als Facebook plaatsen is absoluut niet toegestaan zonder
toestemming van de betreffende ouders en/of leerkracht.
Velen realiseren zich niet, dat het zo plaatsen van foto’s en berichten op het internet onomkeerbaar is.
Zodra een foto op het net wordt gezet, komt die daar (bijna) nooit meer vanaf. Zo’n foto kan altijd weer
ergens opduiken. Het verwijderen van foto’s kan in principe wel, maar is heel lastig. Het kan o.a. in
cache van Google, in de WayBack Machine (internet-archief)
Het plaatsen van foto’s kan dus consequenties hebben voor de privacy van kinderen, ook als ze al lang
en breed volwassen zijn. Misschien vinden ze het dan helemaal niet zo leuk meer dat hun kinderfoto's
nog door de hele wereld bekeken kunnen worden. Daarnaast ontwikkelt de software voor
gezichtsherkenning zich op dit moment razendsnel, waardoor je aan de hand van een eigen foto
binnenkort heel makkelijk die oude schoolfoto's weer terug kunt vinden. Waar ze zich ook bevinden op
het internet.
Dus wilt u naast privégebruik toch foto’s plaatsen, vraag de ouders en de leerkrachten dan vooraf
nadrukkelijk om toestemming. Zie verder: www.mijnprivacy.nl voor rechten en plichten op het gebied
van privacy.
Wij doen als school ons best om de privacywetgeving op onze school toe te passen. Als u daarover
vragen, aanvullingen of opmerkingen hebt, horen wij dat graag.
Ziek! Mag mijn kind naar school?
Soms hebben ouders vragen over het ziek-zijn van hun kind. En bij besmettelijke aandoeningen rijst
soms de vraag: “Mag mijn kind wel naar school?”
Voor dit soort vragen kun u de site van de GGD raadplegen. Op https://ggd.groningen.nl/ vindt u veelal
de juiste antwoorden.
Ook voor vragen over opvoeding en gezondheid in het algemeen is deze site een betrouwbare
vraagbaak.
Zpannend Zernike.
Op 6 en 7 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur zijn kinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s van harte
welkom in o.a. het Academiegebouw van de Universiteit en Het universiteitsmuseum. Ook op de
Zernike Campus (zondag) is iedereen welkom om een kijkje backstage te nemen in de wereld van
Wetenschap en Technologie. Een aanrader! Zie voor meer informatie www.zpannendzernike.nl

Schilder- en tekencursus voor kinderen vanaf 5 jaar.

Wat geef ik mijn kind bij ontbijt en lunch? (4-13 jaar)
Het ontbijt geeft je kind weer energie na de nacht. Ontbijten brengt de spijsvertering op gang.
Bovendien voorkomt het trek in snoep of koek later op de ochtend. De lunch geeft je kind pit om de hele
middag te leren en te spelen.
Brood zorgt ervoor dat je kind bijvoorbeeld koolhydraten, eiwitten, vezels, jodium, B-vitamines en ijzer
binnen krijgt. Per dag eet je kind:
van 4-8 jaar ongeveer 2 tot 4 sneetjes
van 9-13 jaar ongeveer 4 tot 6 sneetjes
Gezond met brood
Volkorenbrood en bruinbrood zijn de gezondste keuzes. Daarin zitten namelijk lekker veel vezels.
Vezels zijn nodig voor een goede darmwerking en spijsvertering. In volkorenbrood zitten de meeste
vezels.
Wat is gezond beleg?
Hieronder staat beleg dat in de Schijf van Vijf staat en beleg dat buiten de Schijf van Vijf staat. Geef
ook dubbele boterhammen, of doe op iedere helft een ander beleg voor de variatie.
Goede keuze uit de Schijf van Vijf
Halvarine of margarine uit een kuipje op elke boterham.
Hartig mager beleg, zoals 20+ en 30+ kaas, 20+ of 30+ smeerkaas met minder zout,
verse geitenkaas, ei, hüttenkäse en light zuivelspread.
Notenpasta en pindakaas met 100% pinda’s of noten, zonder toegevoegd zout of
suiker.
Hummus zonder zout.
Vis, zoals makreel, haring, zalm, heilbot, bokking en sardines.
Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, avocado, banaan, appel en
aardbei.
Uit deze belegsoorten buiten de Schijf van Vijf kun je dagelijks een keer iets
kiezen

Vegetarische smeerworst, vleeswaar zoals kipfilet, magere knakworst of een plakje
ham.
Salades op brood zoals komkommersalade, farmersalade.
Appelstroop, halvajam en honing, vruchtenhagel, hagelslag. Geef bij voorkeur een
product met minder suiker, zoals halvajam.
Hier zie je een paar goede voorbeelden van broodbeleg. Ook zie je wat een normale hoeveelheid is
voor op het brood.

Linksboven:
zuivelspread met schijfjes aardbei en geraspte wortel met rozijnen. Rechtsboven: notenpasta zonder
toegevoegd zout en suiker met schijfjes komkommer en 30+ kaas met plakjes tomaat.
Linksonder: plakjes banaan en hummus zonder toegevoegd zout met reepjes paprika. Rechtsonder: schijfjes
appel en ei met kerstomaatjes.

Voor de afwisseling
Je kunt brood afwisselen met volkoren knäckebröd of havermout, muesli en andere volkoren ontbijtgranen
zonder toegevoegd zout en met weinig of geen toegevoegd suiker.

En: melk en fruit
Het ontbijt en de lunch zijn goede momenten om halfvolle of magere melk te drinken en wat fruit te eten (al
dan niet op het brood).

Lunch op school
Bekijk onze voorbeelden van lekkere lunchtrommels

November 2018

Oud papier:
Viering groep 4 en 6:
Sint Maarten:
Spreekavond gr 1 t/m 4:
10 minutengesprek gr 5 t/m 8:
Scholenmarkt groep 8:

6 en 27 november
7 november
11 november
12 en 13 november
12 en 19 november
27 november

