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De komende weken verkennen we het woord ‘strijden’.
Strijd is van alle tijden: om te overleven vechten mens en
dier tegen elkaar, tegen een overstroming, tegen
eenzaamheid, tegen het coronavirus. Strijd maakt deel uit
van de natuur en daarmee ook van ons wereldbeeld. Zo zit
de wereld nu eenmaal in elkaar.
Dat betekent nog niet dat je er geen vragen bij mag
stellen. Wat is de zin van strijd? Kun je leven zonder te
vechten? Hoe komt het dat onze geschiedenisboeken vol
staan met jaartallen van veldslagen en met namen van
overwinnaars en niet met die van verliezers? En kent een
strijd alleen maar verliezers? Of kun je ook sterker uit
een strijd tevoorschijn komen?
De Bijbelverhalen gaan over Gideon.
Gideon moet door het voeren van een strijd het volk
beschermen tegen een vijand. Voordat hij dat kan doen,
moet hij eerste een strijd leveren tegen de afgoden in
het dorp.
De kinderen denken ook na over hoe je kunt omgaan met
weerstanden, conflicten en tegengestelde belangen.
Ze leren de vraag te stellen naar de zin en onzin van een
strijd. Ze ontdekken wat het betekent om een winnaar of
een verliezer te zijn. En ze onderzoeken of en hoe een
strijd een mens sterker kan maken.

Met vriendelijke groet,
Jappie Groeneveld

Sint Maarten en lampionnen

Dit jaar maken we met de leerlingen geen lampionnen op school. Waar we dit voorheen
wel deden (groep 1 t/m 4) om tijdens Sint Maarten met hun lampion te lopen, vinden we
dit gezien de huidige Corona-maatregelen als school niet gepast, hoe jammer dit
uiteraard ook is. Ook de leerlingen van de Opslach zullen dit schooljaar geen lampionnen
op school maken.

Beslisboom
Er is een nieuwe beslisboom gekomen. Deze vindt u in de andere bijlage die bijgevoegd
is. Deze beslisboom is voor alle kinderen van 0 jaar t/m groep 8.

Fietsen op het voetpad rondom de school
De verharding rondom de school is bedoeld voor voetgangers. Het komt steeds vaker
voor dat ouders en leerlingen dit gebruiken als fietspad. Graag te voet verdergaan vanaf
het bruggetje en het stek voor bij de Walperterwei. Bovendien is het veiliger!

ANWB
Zet je licht aan!

Op zondag 25 oktober is de wintertijd weer ingegaan!
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft
wel eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de
kans op een aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee
dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB zich
met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de
fiets naar school gaan.
De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen
m.b.t. het correct voeren van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een
sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad
voor het hek van de school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van
de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting
wel maar vergeet men deze echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze
gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u meer informatie kijk dan op
www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie

Spreekuurweek

In week 46 stond de spreekuurweek gepland. Vanwege de coronamaatregelen hebben
we deze week uitgebreid met week 45 en 47. Dit om ouders binnen de school te kunnen
spreiden. U kunt een uitnodiging van de leerkracht krijgen, maar u kunt ook zelf naar
een behoefte een afspraak met de leerkracht maken.
Mocht u liever niet naar school komen, dan is de (beeld)bellen natuurlijk ook altijd een
optie.

Kerk-school-gezinsdienst
Op 15 november zou de KSG-dienst plaats vinden in de Jacobi-kerk in Wommels. Helaas
kan die op dit moment niet doorgaan. Met Ds. D. Wijmenga gaan we kijken naar
mogelijke alternatieven.

Nieuws uit groep 5
Wat hebben we een prachtige week gehad met de Kinderboekenweek. Het thema was;
En toen…..!? Wij zijn terug gegaan naar de tijd van de jagers en de boeren. Een zeer
interessante tijd waar de kinderen al veel vanaf wisten. In de Kinderboekenweek wordt
er natuurlijk veel gelezen èn voorgelezen. De meest favoriete boeken in groep 5 zijn
dierenboeken met prachtige foto’s!
Met dit thema konden we natuurlijk ook heerlijk creatief aan de slag. We maakten een
prehistorisch tentenkamp en grotschilderingen. Wat kunnen deze kinderen goed
samenwerken! Ook zijn we aan de slag gegaan met het maken van potten uit vroegere
tijden. Er werden prachtige kunstwerken gemaakt, ware beeldhouwers werden er
geboren. De kinderen hebben ook veel geleerd over de hunebedbouwers; Hoe leefden
deze mensen, hoe werden de hunebedden gemaakt en waarvoor dienden de hunebedden.
Ook zijn er hunebedden gemaakt.

De afsluitende tentoonstelling in de middenruimte was een groot succes. Met veel
belangstelling hebben de kinderen uit groep 5 het gemaakte werk uit de overige groepen
bekeken. De Kinderboekenweek was leerzaam èn leuk: een mooie combinatie!

Nieuwe leerling
Afgelopen week is Ryan Jay van den Brom bij ons in groep 1 gekomen. Wij wensen Jay
veel plezier toe bij ons op school.

Nationaal schoolontbijt
Op donderdag 5 november doen we mee aan het nationaal schoolontbijt. Alle kinderen
eten dan gezamenlijk met elkaar in hun eigen groep. De kinderen krijgen het ontbijt
aangeboden.

Leerlingenraad
Hieronder een foto van de leerlingenraad 2020-2021:
Boven: Elisah, Jada , Gerbrich, Sanne
Onder: Yfke, Benthe, Ninthe, Tymen

* Agenda:

*
*
*
*

26 oktober:
28 oktober:
5 november:
week 45/46/48:

Ouderraad
Fietskeuring gr 3 t/m 7 gaat niet door!!
Nationaal schoolontbijt groep 1 t/m 8
Spreekuurweken

Foto’s op www.itfunemint.nl of www.facebook.com

