NIEUWSBRIEF SEPTEMBER-OKTOBER
Balk, 16 oktober 2019

Beste lezers van onze nieuwsbrief,
We hebben een GOUDEN start gemaakt met schooljaar 2019-2020! In alle
groepen is ‘gebouwd aan een fijn schooljaar’. Er zijn gezamenlijke activiteiten
gedaan om écht een groep te worden en er is veel tijd genomen om alle routines
goed in te slijpen. Daar hebben we allemaal het hele schooljaar wat aan!
We hebben daarnaast ook als school veel activiteiten SAMEN gedaan:
picknicken, bouwen, kleien en naar de voorstelling van FRETS! gekeken. Een
mooie start van het schooljaar!

Betrokken ouders!
We vinden het heel fijn om te ervaren dat jullie ouders zo betrokken zijn bij
school. Een goede samenwerking tussen kind, ouders & school is heel
belangrijk voor een positieve ontwikkeling van het kind. Op de
informatieavonden van de groep 1 t/m 5 waren veel ouders en ook de
koffieochtend werd goed bezocht!

Kinderboekenweek ‘Reis je mee?’
In alle groepen is er in deze weken extra aandacht voor (voor)lezen. De
kinderen van groep 5 t/m 8 doen mee met de voorleeswedstrijd. De
winnaar van onze school mag in de bibliotheek van Lemmer strijden
tegen de winnaars van andere scholen. De kinderen van groep 1 t/m 3
hebben een bezoek gebracht aan de bibliotheek. Zij werden daar
voorgelezen en deden een speurtocht. De kinderen van groep 7/8
hebben twee keer voorgelezen op de peuterschool. Eerst op school
oefenen en dan voorlezen voor de peuters. Best spannend maar wel heel
leuk!

Houses & Labs ‘Reis je mee?’
Ons eerste schoolproject hebben we gekoppeld aan de Kinderboekenweek. In de
jongste groepen wordt gewerkt over voertuigen. De oudste groepen gaan met een
eigen onderzoeksvraag ‘op reis’ naar verschillende landen in de wereld
(wereldLAB), duiken de geschiedenis (GeschiedenisLAB) en gaan op onderzoek
(Natuur- en TechniekLAB). Het antwoord op hun onderzoeksvraag presenteren de
kinderen aan elkaar. Het antwoord kunnen ze vinden door informatie op te zoeken, interviews te houden,
tijdens de excursies die elke groep gaat doen of te vragen aan de gastsprekers die we op school uitnodigen.
Zo komt er een reiziger die heel wat plekken van de wereld heeft gezien én gefotografeerd. In een periode
van zes weken duiken de kinderen echt in het thema en leren de kinderen veel van en met elkaar!
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Nieuws uit de MR
Per huidig schooljaar hebben we in de MR twee vacatures voor de
vertegenwoordiging namens de ouders. Onze secretaris Helga Huitema
en regulier lid Femke Dijkstra zijn aan het einde van hun termijn.
Geïnteresseerden voor de rollen van secretaris en regulier lid kunnen zich
tot en met vrijdag 1 november kandideren via het e-mailadres
erwin.franssen@gmail.com. Bij meer dan 2 aanmeldingen zullen we een
verkiezing organiseren.

Wat telt echt!
Op alle 25 scholen van Gearhing hebben de kinderen op de Dag van de
Duurzaamheid, 10 oktober, een uniek programma gevolgd genaamd ‘Wat Telt
Écht!. Wij zaten met alle kinderen en leerkrachten van ’t Hazzeleger om 8:30 uur
klaar in het speellokaal voor een spannende introductie op het digibord. Het bleek
dat er heel veel koffers ‘verscholen waren op de scholen’ en dat de kinderen de
puzzels die in de koffers zaten, moesten oplossen en de codes zo konden kraken. De
puzzels waren best moeilijk maar het is ons gelukt! We moesten ons antwoord delen met een andere
Gearhingschool . Met alle scholen samen hebben we de code gekraakt: ZORG VOOR JEZELF, DE ANDER EN
DE AARDE. Als prijs krijgen alle scholen leskisten over dit thema en mogen we in januari naar een speciale
voorstelling van de Frets!

Yoga lessen op school
Na de herfstvakantie start groep 5 als eerste met een reeks yoga- en
ontspanningslessen. De andere groepen volgen daarna. Deze lessen
worden gegeven door gasdocent Doortje van der Molen. Zij laat
kinderen en hun leerkrachten kennis maken met yoga- en
ontspanningsoefeningen. Doortje leert kinderen hoe je baas wordt
over je eigen brein en tegelijkertijd je lichaam traint! Dit bevordert de
rust, concentratie, creativiteit en het zelfvertrouwen van het kind.
Doortje gebruikt daarvoor samenwerkingsoefeningen,
kriebelmassages, intuïtieve spelletjes en geeft concentratietips voor
in de les. Ze sluit haar lessen af met een beeldend verhaal en vrij tekenen. Een positieve
lessenserie waar je je hele leven profijt van kunt hebben!
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Schoolkorfbaltoernooi
Veel kinderen hebben meegedaan met het schoolkorfbaltoernooi in Wyckel. Er
is sportief gestreden. Alle teams hebben samen veel plezier gehad.

Lisanne met verlof
Lisanne is in verwachting van haar tweede kind. Vrijdag 24 januari 2020 is haar laatste werkdag voordat
haar verlof ingaat. Siemke zal het grootste deel van dit verlof op zich nemen.

Belangrijke data
Vanaf heden staan alle belangrijke data vermeld in Parro. Op het icoontje van de
kalender (onderaan de pagina) staan alle data vermeld. Wanneer wij een wijziging
doorvoeren zien jullie een lichte streep door de activiteit met daarachter een
prullenbak. Door op de prullenbak te klikken verdwijnt deze activiteit. Wij kunnen
dat helaas niet achter de schermen doen. Wanneer jullie hier nog vragen over
hebben, kom gerust even langs!

We wensen iedereen een fijne herfstvakantie en tot maandag 28 oktober!
Met vriendelijke groet,
Team ’t Hazzeleger

