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Inhoudsopgave – Agenda - Lied
Voorwoord – Terugblik september –
Sporten - Open inloop gr. 3 t/m 8 –
vanaf 8.35 uur
VERHALEN – Fotograaf – Ouderavond
9 oktober niet – Kinderboekenweek
Bijbelverhalen
Even voorstellen – de Oudercommissie
Verjaardagen oktober
Column Centrum voor Jeugd en Gezin

28-09
01-10
02-10
03-10
12-10
22 t/m
26-10
29-10
02-11

SAMEN
De Heer bouwt ook Zijn huis, daar zijn
wij de stenen van. Ieder heeft zijn plekje
in dat huis dat God er wonen kan. Eén
voor één, steen voor steen, muren,
deuren ramen, één voor één steen voor
steen, niet alleen maar samen. Samen,
zijn wij het huis van de Heer, Samen,
zoveel verschillende namen, Samen zijn
wij het huis van de Heer, Samen, Amen.

Sportdag gr. 7/8
Start Huijgensklas
Spreekuur
20 uur MR
Start Kinderboekenweek
Thema: Vriendschap
Einde Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Luizencontrole
Flits 2
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Beste ouders/verzorgers,
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn al weer voorbij gevlogen! Er is al heel wat geleerd en er
zijn ook al de nodige activiteiten geweest.
Samen mochten we met ouders en kinderen van de Codenz-scholen in de Startdienst in de Ark een
zegen vragen voor dit nieuwe jaar. Wij zijn als team en kinderen het jaar begonnen met het lied
Samen(zie boven).
De eerste week was een Kanjerweek, waarin we direct bezig zijn geweest om
de uitgangspunten van de Kanjertraining neer te zetten. Er zijn ook al een aantal
ouders in de klas geweest, super! Het is belangrijk om samen te werken aan het
welbevinden van de kinderen.
U hebt met uw kind via het omgekeerde 10-minutengesprek de nodige informatie met en over uw
kind kunnen bespreken met de leerkracht.
De eerste toernooien zijn al geweest, het atletiektoernooi voor groep 5 en het voetbaltoernooi voor
groep 6. De kinderen zijn lekker sportief bezig geweest en dat is het belangrijkste. Goed bewegen is
een van onze speerpunten voor de kinderen. Als je dan ook nog een keer een prijs wint, zoals groep 6
met voetballen (een 2e prijs!) dan is dat voor de kinderen een mooie ervaring.
Vandaag (28-9)vindt de sportdag voor de groepen 7 en 8 plaats. Deze dag is alleen voor scholen die
ene vakleerkracht Gym hebben en die hebben we gelukkig weer! Zowel de kinderen als de
vakleerkracht, Dirk Pieter Lok (meester Dirk), zijn enthousiast!
Dank aan de vele ouders die hebben meegewerkt bij deze activiteiten!

Vanaf a.s. maandag ook open inloop vanaf 8.35 uur voor groep 3 t/m 8 !
Tot nu toe kenden we alleen een open inloop voor groep 1 en 2. Vanaf maandag gaat er een eerste bel
om 8.35 uur. Vanaf dat moment kunnen alle kinderen binnen komen. De leerkracht staat bij de deur van
het lokaal om de kinderen welkom te heten met een handdruk, zodat ieder kind bij het begin van de dag
gezien wordt.
Dan gaat de tweede bel om kwart voor 9, dan gaat de deur dicht en kunnen we direct beginnen met
de lessen. We merkten nu vaak dat het 5 tot 10 minuten duurde voordat alle kinderen in het lokaal waren
en de lessen konden beginnen.
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Behalve sportief zijn de kinderen ook al flink creatief bezig geweest. Ons
nieuwe Deep Level Learning-thema is VERHALEN en daarbij hebben we
ook gastlessen van de Kunstwerkplaats ingehuurd. De kinderen zijn in
diverse groepen bezig om een mooi theatertje te ontwerpen en er een verhaal en muziek bij te maken. Er
wordt heel enthousiast aan gewerkt!
Naast dit thema hebben kinderen de eerste weken ook kennis kunnen maken met muziek. Harmonie De
Eendracht heeft workshops gegeven en kinderen konden kennismaken via docenten van de Muziekschool
met oriëntatie op instrumenten. Als kinderen het leuk vinden kunnen ze muziekles gaan volgen.
De schoolfotograaf Sander van der Kolk van Best Pictures heeft afgelopen week iedereen gefotografeerd
en we zijn benieuwd naar het resultaat. Het is goed bevallen om de broertjes/zusjes foto’s op een ander
tijdstip te doen, zodat er meer rust en tijd is om deze foto’s te maken. Ouders van de oudercommissie
hebben alles in goede banen geleid, bedankt!
U hebt allemaal een kortingskaart gekregen om eventueel een foto bij zijn zaak in het centrum te laten
maken met niet schoolgaande kinderen.
Informatieavond op 9 oktober gaat niet door
In de oorspronkelijke Jaarplanning staat een ouderavond op 9 oktober gepland. Deze gaat niet door. Er is
de eerste weken al veel informatie uitgewisseld via het formulier en de omgekeerde 10
minutengesprekken. A.s. dinsdag is er het eerste spreekuur waar u op kunt intekenen. Komende week zal
er vanuit iedere groep een informatiebrief met de belangrijkste zaken uit die groep naar u gemaild
worden. Dan bent u weer helemaal bij.
Uit iedere groep zal er dit schooljaar regelmatig een nieuwsbrief worden verzonden.
Kinderboekenweek – Vriendschap – Door dik en
dun – Kom erbij!
Op 3 oktober start de Kinderboekenweek. Dat past
natuurlijk prachtig bij ons Deep Level –thema
VERHALEN. We willen nogmaals het enorme belang
van lezen onder uw aandacht brengen. Ook thuis is het
heel belangrijk om uw kind te stimuleren en veel voor
te lezen.
Een mooie oktobermand toegewenst,
Met vriendelijke groeten, namens het team,
Evert Morren

BIJBELVERHALEN
Deze keer wat minder informatie over de Bijbelverhalen omdat we nog niet konden
inloggen op Kind op Maandag. Even in ’t kort waar de verhalen komende maand over
gaan.
Nr. 1: 03-09 t/m 26-10 – Je bent een held!
We lezen deze weken over Mozes. Hij wordt geboren in het volk van de Israëlieten in
Egypte: een slavenvolk, dat hard moet werken voor de farao. Zo kan het niet langer,
vindt God. De slaven mogen vrij zijn, ze mogen op weg naar een veelbelovende
toekomst. En Mozes speelt daarbij een belangrijke rol. Hij moet naar de farao gaan
en het volk leiden in de woestijn. Dat is niet altijd makkelijk en soms weet Mozes zelf
ook niet goed meer hoe het verder moet. Maar dan weet God het wel.
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Even voorstellen – De oudercommissie
De enthousiaste leden van de Oudercommissie hebben hun taak weer opgepakt in dit nieuwe schooljaar.
We gaan er samen een mooi jaar van maken!

Boven van links naar rechts: Mathilde Frenk en Bibiane Schreuder.
Onder van links naar rechts: Debby Oudhof, Natascha van Gaalen, Brenda Lenoir,
Magda Rodenburg en Eva Hummel.
Opmerking: In de Jaarkalender ontbreekt de naam van Debby Oudhof.
**************************************************************************
VERJAARDAGEN OKTOBER
9
17
19
20
21
22
23
24
27
28
29
31

Marleen
Amir
Willemijn
Aron
Naut
Paula
Thomas
Isa
Sil
Chris
Norah
Janine

Gr
7A
2B
4
4
2B
6B
8
8
4
7B
2A
8
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Like ons op Facebook en blijf op
de hoogte

Energie
De vakantie is voorbij! Wij hopen dat jullie genoten hebben en met nieuwe energie weer gestart zijn met
dagelijkse activiteiten, werk of school. Nu de dagen korter worden, zitten we eerder binnen en daardoor
bewegen we waarschijnlijk ook minder. Dat is jammer, want bewegen zorgt óók voor extra energie. Probeer
het maar uit! Breng je kinderen eens niet met de auto naar de opvang of naar school, maar ga op de fiets of
lopend. Het kost misschien meer tijd, maar je voelt je daarna vast een stukje fitter. Maak na het avondeten
samen met de kinderen een wandeling of ga sporten. Sport en bewegen is goed voor de conditie, je gaat beter
in je vel zitten, het verbetert de weerstand én vermindert stress. Bovendien: als je kind op jonge leeftijd al leert
dat bewegen fijn is, zal hij dit de rest van zijn leven blijven doen.
Wij wensen je naast plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief veel energie en inspiratie toe!

(S)cool Play
Met de start van het schooljaar 2017-2018 introduceren de buurtsportcoaches (S)Cool Play. De
buurtsportcoaches zijn op een schoolplein of een bij de school gelegen speelveld aanwezig met sport- en
spelmateriaal.
Ook in de Week van de opvoeding en in de Kinderboekenweek organiseren het CJG, de Buurtsportcoaches
en de Meerpaal ook diverse activiteiten.
Wil jij weten wanneer de buurtsportcoach bij jou in de buurt staat?
Lees meer

Kind en beweging
Kinderen hebben iedere dag minstens een uur beweging nodig. Meestal lukt dat wel: lopend of fietsend naar
school, tikkertje op het schoolplein en de hond uitlaten. Naast de alledaagse lichaamsbeweging is het voor
kinderen goed om twee keer per week een uur intensief te bewegen. Bijvoorbeeld zwemmen, ballet,
voetballen of een stevige wandeling. Bewegen zorgt voor een goede conditie, een beter slaappatroon en komt
het leren ten goede.
lees meer
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Week van de opvoeding 1–7 oktober
De Week van de Opvoeding staat in het teken van opvoeden en ouderschap.
Het thema van dit jaar Opvoeden is samenspel. Opvoeden doe je niet alleen.
Het is een samenwerking tussen onder meer ouders, kinderopvang, scholen, sportverenigingen en gemeente.
Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Het gaat om het bewust worden
en uitspreken van opvoedvragen en vragen rondom het ouderschap die veel ouders hebben.
Wat is een goede opvoeding? Wat vind je belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je? Het CJG is er
voor alle (aanstaande) ouders en opvoeders.
Waar je ook mee zit, het deskundig panel van het CJG helpt je op weg.
Het CJG Dronten is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
Kijk voor meer informatie over het CJG op onze website.

Kinderboekenweek 2018 3–14 oktober
Dit jaar staat de Kinderboekenweek in het teken van
Vriendschap: Kom erbij!
Kom samen met jouw vriend(in) naar de
FlevoMeerBibliotheek!
Er is weer van alles te beleven: van superleuke workshops,
voorstellingen tot voorleesactiviteiten.
Of kies een mooi boek uit om samen te lezen.
Kom jij er ook bij van 3 t/m 14 oktober?
lees meer

Het CJG, voor vragen over opvoeden & opgroeien
Dé plek waar je terecht kunt voor al jouw vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien.
Het CJG is er voor alle (aanstaande) ouders en opvoeders.
Of het nu gaat om vragen over alledaagse zaken rondom baby's, peuters, schoolgaande kinderen óf over
zwaardere onderwerpen zoals moeilijk gedrag of (digitaal) pesten.
Waar je ook mee zit, het deskundig panel van het CJG helpt je op weg.
Het CJG Dronten is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
Kijk voor meer informatie over het CJG op onze website.
`

