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School van de maand bij zwembad De Dolfijn
Herfstvakantie
Uiterlijke opgave damtoernooi, groep 5 t/m 8
Uiterlijke opgave handbaltoernooi, groep 3 t/m 6
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Studiedag, alle kinderen vrij
Damtoernooi, groep 7 en 8
Start schoolfruit
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Oud papier
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Damtoernooi groep 5 t/m 8
Op woensdagmiddag 7 november is het schooldamtoernooi voor groep 7 en 8. Op woensdagmiddag
14 november is dit voor de kinderen van groep 5 en 6. Beide toernooien worden gespeeld in Het
Knooppunt, Jan Dekkerstraat 1b. Kinderen kunnen zich inmiddels opgeven voor het toernooi. De
leerkrachten hebben op woensdag 7 november een studiedag en kunnen daarom niet aanwezig zijn
als begeleider bij het toernooi. Bij het toernooi van groep 7/8 zijn we dus op zoek naar begeleiding
als er kinderen mee willen doen. Opgeven voor het toernooi kan t/m woensdag 31 oktober bij de juf
of meester. De kinderen in de groepen 5 t/m 8 hebben ook gastlessen dammen gehad van de
damclub Hoogeveen. Dit was erg leuk!
Handbaltoernooi groep 3/4 en groep 5/6
In november organiseert handbalvereniging Kwiek weer het handbaltoernooi voor de
groepen 3 t/m 6. Het toernooi zal plaatsvinden op een woensdagmiddag. Voor groep
3/4 is dit op woensdagmiddag 14 november. Voor groep 5/6 op woensdagmiddag 21
of 28 november. Beide toernooien worden gespeeld in sporthal Trasselt en beginnen
om 14.30 uur. Opgeven kan t/m woensdag 31 oktober.
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Actiefjonghoogeveen.nl
Actiefjonghoogeveen.nl is dé verzamelplaats van activiteiten voor de jeugd van 0 tot 13. Kijk
op www.actiefjonghoogeveen.nl voor leuke sportieve, creatieve en sociale activiteiten (vaak gratis).
HVO
Inmiddels zijn we al weer enige weken onderweg met de HVO-lessen. Ook dit jaar is er weer een
leuke en enthousiaste groep leerlingen. Zo’n eerste periode staat vooral in het teken van
kennismaken, kennismaken met het voor velen nieuwe vak HVO, kennismaken met mij, en natuurlijk
ik met de kinderen, maar ook kinderen onderling. Kinderen uit verschillende klassen vormen met
HVO vaak voor het eerst een groep. Kennismaken hebben we gedaan aan de hand van verschillende
werkvormen, zoals een balspel en een werkvorm met vragen waarbij de kinderen afhankelijk van het
antwoord een plekje in het lokaal moesten kiezen dat hoorde bij het antwoord. Ook hebben wij als
groep een recept bedacht voor fijne en goede HVO-lessen dit schooljaar. Kinderen hebben in
groepjes hiervoor ingrediënten verzameld die zij belangrijk vinden voor HVO. Ingrediënten als naar
elkaar luisteren en goed kunnen samenwerken kwamen hierbij naar voren.
Na de herfstvakantie wordt onder andere aandacht besteed aan
kinderrechten en tradities en rituelen. Dit gebeurt uiteraard weer door
middel van verschillende werkvormen en is aangepast aan de leeftijd van
de kinderen. Ik wens u een fijne vakantie! Vriendelijke groet, Bianca
Stegeman, HVO-docent
Speurtocht Kinderboekenweek
Vorige week vrijdag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met een speurtocht door de
school. De opdracht was: ’Wie staat er op de poster en bij wie hoort hij/zij? Op elke poster stond een
letter en alle letters samen vormden de zin: ’Vriendschap is, iedereen hoort erbij’.
In groepjes en begeleid door groep 7 of 8 werd er enthousiast gespeurd naar de koppels en was het
soms nog lastig om de naam/ het koppel te raden. Uit alle antwoorden hebben we twee winnende
groepjes gekozen. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar de goede antwoorden maar ook naar
het samenwerken en begeleiden. Ook dit keer was het weer top om te zien hoe goed de bovenbouw
de onderbouw op sleeptouw nam. Onze complimenten.
De winnaars van de speurtocht zijn:
- groep 4/5/6/7: Britt, Fleur, Ryan (groep 4), Nikki, Noa, Samet en Finn
- groep 1/2/3/8: Siaka, Furkan, Latisha, Daliah en Gilvano.
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Middaglunch
Tussen de middag eten de kinderen en de leerkrachten gezamenlijk in de klas.
We gaan op school voor een gezonde lunch. Dit betekent brood(producten) met
daarbij iets te drinken. Eventueel aangevuld met fruit en groente. Lege pakjes
en flesjes moeten in verband met de hoeveelheid afval weer mee naar huis.
Parro
U zag in de brief over de privacyverklaring naast website, schoolgids enz. ook Parro staan. Maar wat
is Parro? Parro is een app voor ouders en leerkrachten. Met Parro kunnen we snel communiceren als
we u iets willen vragen of meedelen. Bijvoorbeeld:
’Juf is ziek, geen inval, de kinderen zijn vrij.’
’We zoeken nog ouders om mee te gaan naar de bibliotheek.’
’Gym gaat vandaag niet door.’
Dergelijke mededelingen ontvangt u in de app.
Maar ook leuke dingen uit de groep met een foto sturen we direct naar u toe. Alles in
Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld. Het wordt voor ons heel makkelijk om u op
de hoogte te houden. De berichten komen direct aan én kun je - in tegenstelling tot briefjes - niet
kwijtraken! Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com.
Wij zijn Parro op dit moment aan het uitproberen in het team. Binnenkort hoort u hier meer over.
Scala
Korte cursussen
Bij Scala aan de Markt 5 in Hoogeveen kunnen kinderen mee doen aan korte cursussen. Bijvoorbeeld:
in 5 lessen kennismaken met een muziekinstrumentengroep zoals slagwerk-, toets-, strijk- en
houtblaasinstrumenten (groep 5 t/m 8), vanaf 8 november. Kinderen van 10 t/m 12 jaar kunnen
vanaf 25 januari in 6 lessen de swingende dansvorm jazzdance uitproberen.
Kunstmakerij
Inmiddels is de nieuwe beeldend groep Kunstmakerij / Alleskunstenaar van start gegaan. Op
woensdag van 16.00 tot 17.30 uur mooie kunstwerken maken met allerlei materialen en technieken.
Kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn van harte welkom om in te stromen. Je kunt je ook aanmelden voor
een gratis proefles.
Peuters en kleuters
Ook in de allerkleinsten schuilt een kunstenaar. Bij Scala in Hoogeveen kunnen ze dansen en muziek
maken. Voor de peuters is er peuterdans en voor de kleuters van groep 1 en 2 is er kinderdans.
Nieuwe jonge dansers kunnen meedoen aan een gratis proefles en instromen in de lopende
cursussen. Vanaf januari kunnen ze zich uitleven met muziek, in korte cursussen van 6 lessen. Op 11
januari start kleutermuziek en op 8 maart peutermuziek.
Meer informatie over alle mogelijkheden om te dansen, zingen, acteren, creëren en muziek te maken
is te vinden op www.ontdekscala.nl
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