NIEUWSBRIEF OKTOBER
Balk, 6 oktober 2022

Beste ouders/verzorgers,
Start schooljaar
We hebben met elkaar fijne Gouden Weken gehad. Er is gewerkt aan een sterke basis voor het schooljaar
en we hebben goede startgesprekken gehad. We bouwen verder op deze fijne start en in alle klassen wordt
met veel plezier geleerd en les gegeven.

Kinderboekenweek
Vandaag is de Kinderboekenweek geopend. Het thema dit jaar is Gi-ga-groen
en rondom dit thema worden in elke klas leuke activiteiten georganiseerd.
Daarnaast is de school prachtig versierd door de OR!
Dagelijks (voor)lezen is belangrijk! De fantasie wordt geprikkeld, de
woordenschat wordt uitgebreid en het geeft plezier! We lezen op school veel
en hoe fijn is het om thuis ook lekker (voor te) lezen. Daarom heeft Bruna
Balk een leuke actie: Sparen voor de schoolbieb. Van alle boeken die worden
gekocht tussen 5 en 16 oktober kan de bon worden ingeleverd op school.
Van 20% van het totaalbedrag mag school nieuwe boeken uitzoeken om de
schoolbibliotheek mee te vullen. Lid worden van de bibliotheek kan
natuurlijk ook. Dit is voor kinderen gratis en als kinderen lid zijn van de
bibliotheek maken ze kennis met veel verschillende soorten boeken en
thema’s.

Leerlingenraad
Vorige week heeft de leerlingenraad voor de eerste keer vergaderd. De leerlingen die dit jaar de groepen
vertegenwoordigen zijn: Justus, Lotus, Myrthe, Lotte en Bjarne. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 hadden de
mogelijkheid zich kandidaat te stellen en de kinderen mochten op één klasgenoot stemmen.
De leerlingen van de leerlingenraad denken mee over bijv. nieuwe materialen voor in
de school of het kiezen van een goed doel van een actie. Ze leren om te denken
vanuit de belangen van alle leerlingen en leren communicatieve vaardigheden. Ook
kijken ze naar de ideeën uit de ideeënbus en overleggen ze of het idee uitvoerbaar is.
De vertaling van en naar de klassen gaat middels de klassenvergadering. Zo houden
de kinderen van de leerlingenraad de klas op de hoogte van wat er speelt én kunnen
alle kinderen meepraten over de ideeën/plannen.
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Formatie na de herfstvakantie
Na de herfstvakantie komt Lisanne terug van haar verlof en de re-integratie van Sonja verloopt goed, zij
bouwt het aantal uren lesgeven steeds verder op. Het plaatje ziet er als volgt uit:

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRRIJDAG

Groep 2b/3

Djoke

Djoke

Djoke

Kaki en Sonja

Kaki en Sonja

Groep 3/4

Mathilda

Mathilda

Mathilda

Lisanne

Lisanne

Siemke

Siemke

Sonja

Siemke

Siemke

Groep 5

Parro
De agenda in Parro werkt weer als voorheen. We merken dat de app niet altijd naar behoren werkt. Mocht
dit het geval zijn dan horen wij het graag en kijken we naar een oplossing.

Nacht van de nacht Balk
Op zaterdag 29 oktober doet Balk mee aan ‘De Nacht van de nacht’. Er
worden allemaal activiteiten rondom de Luts georganiseerd. Wij doen hier als
school ook aan mee. De kinderen van groep 1-4 maken mooie kunstwerken
die worden opgehangen in de etalages van de winkels. De kinderen van groep
5-8 versieren een fles die verlicht wordt opgehangen langs de Luts. We
vragen de kinderen van groep 5-8 om in de komende dagen een doorzichtige
plastic fles mee naar school te nemen.

Met vriendelijke groet,
Team ‘t Hazzeleger

