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AGENDA
Margedagen 2018-2019
15 februari-hele dag vrij
11 juni-hele dag vrij
12 november-vrij vanaf 12.00 uur
28 juni-vrij vanaf 12.00 uur
8 juli-vrij vanaf 12.00 uur
12 juli-vrij vanaf 12.00 uur

19 september-inloop ouders groepen 08.30 uur 09.00 uur
20 september- oud papier
27 september-leerlingenraad
28 september-voorstelling ZELLUF groep 1/2
4 oktober- start Kinderboekenweek
5 oktober-voorstelling WOLF groep 5/6
9 oktober- Meentheshow
11 oktober-afsluiting Kinderboekenweek
12 oktober- voorleeswedstrijd
18 oktober-informatieavond

22 oktober- 26 oktober HERSTVAKANTIE
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 19 oktober

VAN DE DIRECTIE
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s)
We zijn weer van start gegaan. Hopelijk hebben de kinderen een goede vakantie gehad en hebben ze
weer zin om te beginnen. Wij hebben er in ieder geval weer zin in! We gaan dit jaar concreet aan de
slag om de visie die we vorig jaar hebben opgesteld concreet te maken. We zijn blij dat we een aantal
studie(mid)dagen hebben kunnen inplannen hiervoor. We willen graag meer thematisch gaan werken
op het gebied van wereldoriëntatie. Hierbij zoeken we naar verbinding met de creatieve, technische en
sportieve ontwikkeling van de kinderen. We zullen u op de hoogte houden. Op de informatieavond op
18 oktober zullen we hier ook aandacht aan besteden.

NIEUW OP SCHOOL / SCHOOLVERLATERS
Sven Dingsté groep 1
Quinten Kiers groep 1
Esmee Hazenberg groep 1
Namika van Osch groep 1
Quandro Feikens groep 4
Viani Skenderi groep 4
Nomion Skenderi groep 5
Van harte welkom! Wat fijn om zoveel nieuwe gezichten in onze school te mogen ontmoeten!

VOORUITBLIK






PBS update
Positive Behavior Support
Sinds twee jaar werken we op school met de methode Positive Behavior Support. Tijd voor
een evaluatie. Voor de zomervakantie is er onder de ouders en leerlingen een enquête
gehouden. Ook het team heeft een evaluatiemoment gehad. Uit de enquête en evaluatie
kwam naar voren dat ouders, leerlingen en het team over het algemeen tevreden zijn over de
PBS methode. Met name voor het onderdeel van de smileys (persoonlijke beloningen) gold
dat deze wel consequent moeten worden uitgedeeld. Wanneer dit niet gebeurt, werkt de
aanpak averechts. Wij hebben gemerkt dat het ons niet goed lukt om de smiley’s consequent
uit te delen. Na twee jaar hebben wij daarom besloten om geen smileys meer uit te delen. Dit
betekent niet dat wij stoppen met de positieve aanpak volgens PBS.
De kernwaarden verantwoordelijkheid, respect en persoonlijke ontwikkeling blijven onze
pijlers om te komen tot een goed pedagogisch klimaat. Dit bereiken we door voorspelbaar te
zijn en positief gedrag aan te leren in de PBS-lessen. Elke 2 a 3 weken staat een afspraak
van PBS centraal in de hele school. Wanneer goed gedrag wordt geconstateerd kan er een
bijdrage aan een groepsbeloning worden verdiend. De kinderen hebben inspraak over wat de
beloning inhoudt, zodat ze extra gemotiveerd zijn.
De jaarplanning is dit jaar iets anders dan voorheen op sommige punten.
De informatieavond is iets later dan u wellicht gewend was. We kregen van diverse ouders te
horen dat zij het prettiger vinden om eerst te starten met het schooljaar. Vaak ontstaan de
eerste vragen pas na een paar weken. Nu kunnen we op deze avond hier op ingaan. Er is in
e
de 3 week een inloop gepland op woensdag 19 september zodat u dan al wel een indruk
krijgt van de methodes en dergelijke.
We hebben een aantal studie(mid)dagen gepland. Deze gebruiken we zowel voor werkdruk
vermindering in de periodes met piekbelasting (wanneer rapporten en groepsplannen
geschreven moeten worden en de CITO- toetsen worden geanalyseerd) als voor de
schoolontwikkeling.
Groep 7 is dit jaar een losse groep, geen combinatie met groep 8. Daarom gaat groep 7 niet
op kamp, maar gewoon op schoolreis.
Een nieuw plein: 3 oktober 13.00-14.00 uur wordt er een presentatie gehouden door Heilien
Tonckens. Zij zal voor ouders en andere geïnteresseerden vertellen over haar visie op spelen.
Ze legt uit hoe je het schoolplein in zou kunnen richten zodat de kinderen meer kans hebben
om lekker te kunnen spelen. Heilien gebruikt veel natuurlijke materialen hierbij. U bent van
harte uitgenodigd in de bibliotheek en/of het speellokaal.

BERICHT VANUIT ZE ZORG
Gouden weken
Het nieuwe schooljaar is gestart! En zoals elk schooljaar starten we met de Gouden Weken.
Want: Een goed begin is het halve werk!
De eerste weken van het nieuwe schooljaar noemen wij de Gouden Weken. Kinderen ontwikkelen
zich razendsnel, ook op sociaal niveau. Elke groep heeft de eerste weken na een zomervakantie weer
tijd nodig om zich te vormen. Een goede begeleiding hierbij is erg belangrijk. Juist deze periode is bij
uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming, zodat normen door
de klas en de leerkracht samen worden bepaald. De kinderen zitten weer een heel jaar bij elkaar in
een groep. Binnen deze groep kunnen zij alleen goed functioneren als zij zich prettig en veilig voelen.
Dat prettig en veilig voelen hangt samen met een gevoel van eigenwaarde, zelfstandigheid,
zelfvertrouwen en respect hebben voor elkaar. Het samenwerken, van elkaar leren en met elkaar
opschieten is niet altijd vanzelfsprekend. De eerste weken willen we hier veel aandacht aan besteden
middels groepsactiviteiten. Te denken valt aan verschillende vormen van coöperatief werken,
energizers, samenwerkopdrachten en lessen. Dit alles hangt nauw samen met de werkwijze van PBS;

waarin we duidelijk zijn in onze gedragsverwachtingen, gedrag wat we willen zien leren we de
kinderen aan, we belonen op het goede gedrag en sturen bij als het even nog niet lukt. Ook ouders
spelen een belangrijke rol bij groepsvorming. Kinderen en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Als ouders en leerkrachten op één lijn zitten wat betreft de aanpak richting het kind, wordt
het “effect” verdubbeld. Daarom hechten we er waarde aan dat we vrij snel in het schooljaar een
oudercontactmoment hebben.

PRAKTISCHE ZAKEN




We merken dat de verkeerssituatie voor en na schooltijd soms onoverzichtelijk is voor de
school. Om ongelukken te voorkomen vragen we u mee te werken:
= Wilt u uw auto in de daarvoor bestemde vakken parkeren?
= De kiss & ride plaatsen zijn bedoeld om de kinderen uit te laten stappen en daarna weer
door te rijden. Het verzoek is dus om de auto hier niet te parkeren.
= De invalideplekken zijn bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn en hier ontheffing voor
hebben.
= Wilt u erop toezien dat de fiets van u en uw kind op de juiste plek wordt neergezet? Mochten
er fietsen omvallen, dan vragen we u deze fietsen weer rechtop te zetten. Hier besteden we in
de klas ook aandacht aan komende week. Alvast bedankt voor uw medewerking. Met deze
afspraken houden we de scholen en opvang voor iedereen veilig!
Op dinsdag 9 oktober zullen de kinderen gaan schaatsen op de (gehuurde kunst) ijsbaan.
Belangrijk is dat de kinderen die dag handschoenen en een muts mee krijgen i.v.m. de
veiligheid (dus ook als het niet zo koud is moeten ze deze spullen meenemen). Na afloop
krijgen de kinderen een beker drinken. De schaatsen zijn bij de ijsbaan beschikbaar gesteld
dus die hoeven de kinderen niet mee te nemen.

BERICHT VAN DE OPVANG
Hallo,
Hier weer een stukje vanuit de peuteropvang. Na de heerlijk warme zomervakantie zijn we (bijna)
allemaal weer terug. Bijna allemaal, omdat er maar liefst 7 kinderen 4 jaar zijn of heel snel worden en
we ze dus voortaan op school zien i.p.v. bij ons. Ook hebben we een aantal nieuwe kinderen mogen
verwelkomen die zich al helemaal thuis voelen gelukkig!
Inmiddels hebben we de eerste week alweer achter de rug en zijn we bezig in het thema
'welkom puk'. In dit kader hebben we alweer flink geknutseld en de eerste pukjes hangen al. Verder
gaan we nog leren hoe Puk aangekleed moet worden en hebben we een echte speurtocht. We gaan
er weer flink tegenaan dit schooljaar en het wordt supergezellig! Tot de volgende brief!
Groeten, Roeliet, Tanzin en Karlijn (peuterjuffen)

UIT DE MR
Afgelopen jaar heeft Agnes ter Veer in de MR gezeten vanuit het personeel. Komend jaar neemt
Bertus Warnders deze taak (weer) van haar over. Bertus zal ook naar de GMR gaan als
vertegenwoordiging van de Meenthe. Andere MR leden: Laura Timmer (vanuit het
team) Irene Post en Jolanda Tol (oudergeleding).

UIT DE OR
Martiena Klijnstra heeft afscheid genomen. Zij heeft zich de afgelopen jaren o.a. ingezet als
penningmeester. We willen haar graag ook op deze plek van harte bedanken voor alles wat ze
hiervoor heeft gedaan! Peter Faber neemt de rol van penningmeester over.
We verwelkomen 2 nieuwe leden: Mandy de Vreede en Diana Aalberts. Fijn dat zij ons komen
versterken. Het zou fijn zijn wanneer er nog meer ouders of verzorgers zich aanmelden, zodat we alle
activiteiten kunnen blijven uitvoeren. Informatie kunt u krijgen bij de leerkracht. De OR houdt zich
bezig met organiseren van feesten en andere activiteiten. Ook is er een groep mensen die het
deco-team vormt. Deze groep kleedt de school mooi aan de hand van thema’s.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
De verloting tijdens de musical van groep 7/8 heeft € 489,20 opgebracht.

Kinderboekenweek
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is “Vriendschap” met als
subthema: “Kom erbij!” Op donderdag 4 oktober wordt de Kinderboekenweek feestelijk geopend door het
Lifestyleteam van Kits Primair. Zoals het nu lijkt zal dit op het plein zijn. U bent van harte welkom om
deze happening bij te wonen! Ook de overige dagen zullen er verschillende activiteiten rondom boeken
en vriendschap plaatsvinden. Op donderdag 11 oktober zal de Kinderboekenweek worden afgesloten
met een feestelijke voorleeswedstrijd. Voor de ochtendpauze voor de onderbouw en na de
ochtendpauze voor de bovenbouw. Voor die tijd zullen er in de groepen 1 t/m 8 al voorrondes worden
gehouden. Stimuleert u uw kind ook om mee te doen? Want het hoofddoel is toch dat we kinderen aan
het lezen krijgen. Want: Wie leest, wordt beter in alles!

GROEP 2/3: voor het eerst gym in de SPIL!

Groep 1/2 slaat de handen ineen voor een fijne groep!

Nieuws van de bieb: Kinderboekenweek met het thema Vriendschap
Kinderboeken over Vriendschap staan centraal in de Kinderboekenweek 2018, die loopt van woensdag 3
oktober tot en met zondag 14 oktober 2018. Het motto bij het thema Vriendschap is Kom erbij!
Tijdens de Kinderboekenweek is er van alles te doen in school en/of bibliotheek. In de bibliotheek kan je
kind meedoen aan een (knutsel)activiteit of een quiz en natuurlijk zijn daar de mooiste boeken te leen!
Een abonnement is tot 19 jaar gratis. Meer informatie over de activiteiten op www.bibliothekendrenthe.nl
of op de website van je lokale bibliotheek. Kom erbij! De bibliotheek is er voor iedereen!
In de Kinderboekenweek worden ook het Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde kinderboek en
de Gouden Griffel voor het best geschreven kinderboek bekend gemaakt. De auteur van het
Kinderboekenweekgeschenk is Jozua Douglas, bekend van o.a. De gruwelijke generaal en De
ongelooflijke Ravi Ravioli. Je krijgt het Kinderboekenweekgeschenk cadeau in de boekhandel bij de
aankoop van €10,- aan kinderboeken.
Lees meer op www.kinderboekenweek.nl.
Boekentip onderbouw:
Moemf heeft een vriend : voorleesverhalen / Annette Herzog
Een leuk verhaal over twee lieve dierenvriendjes die samen grappige, spannende
en gekke avonturen in het bos beleven. Over samen spelen, een eerste
vriendschap en afscheid nemen.

Boekentip bovenbouw:
Hoe maak ik een vriend? / Evelien De Vlieger
Felix gaat voor het eerst op kamp. Maar hij kent er helemaal niemand. Zijn moeder
zegt dat hij wel een vriend zal maken. Maar hoe doe je dat, een vriend maken?
Een humoristisch verhaal in de vorm van een plakboek.

