Agenda november 2018
7 november koffieochtend
9 november Schoolfinale
voorleeswedstrijd
13 november MR vergadering
22 november Rapportgesprekken

Nieuwsbrief november 2018
Vrije dagen
In tegenstelling tot wat er voor de zomervakantie in de nieuwsbrief van juli vermeld stond is 12 november
aanstaande geen vrije dag.
Ook in de kalender staat deze dag niet vermeld en er zijn ook al activiteiten gepland in verschillende groepen.

Ouderhulp
Op dit moment is de activiteitencommissie druk bezig met de afronding van een ouderhulpboekje.
Alle activiteiten waarbij wij hulp van ouders nodig hebben staan hierin omschreven met de tijdsinvestering erbij.
De laatste pagina is een formulier om aan te melden voor dat wat ouders leuk lijkt om te doen.
Binnenkort krijgt u dit boekje van uw kind.
Lees het eens door en kijk waarin u kunt bijdragen aan de fijne momenten voor onze kinderen!

Ouderhulp 2 (oproep)
In het kader van onze plannen om de school meer in te richten naar de eisen van Jenaplan/ 21 eeuwse
vaardigheden, zijn we op zoek naar ouders/opa’s, oma’s die mee willen denken over het anders inrichten van de
gangen, clusters en de computerruimte zodat wij hoeken en opbergruimtes kunnen creëren voor
‘maakonderwijs’.
Denk daarbij aan timmeren, werken met textiel, klei, textiel maar ook programmeren, 3 d printen etc.
Wie is thuis in deze vaardigheden, of juist het inrichten van ruimtes?
Aanmelden kan bij Nicole (stamgroepleider groep 3 en werkgroepleider techniek) of Annemarie (directeur).
n.neggers@bs-driestam.nl annemarie.vanzoest@bs-driestam.nl

Bericht uit de medezeggenschapsraad (MR)
Dinsdag 2 oktober heeft de MR weer vergaderd. Punten die zijn besproken waren o.a. het TV kijken tijdens de
lunch, de ouderbijdrage, die nu per kalenderjaar en niet per schooljaar begroot zal worden, en het jaarverslag van
de MR. Natuurlijk werd er ook gesproken over de voortgang van Ouderbetrokkenheid 3.0. De notulen komen zo
snel mogelijk op de website van school.
De volgende vergadering van de MR is op dinsdag 13 november om 19.45. Op de agenda staat o.a. de afrekening
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van de ouderbijdrage evenals de begroting voor volgend kalenderjaar, het activiteiten/jaarplan van de MR en de
analyse van de directeur. Wist u dat het grootste deel van alle vergaderingen openbaar zijn? U bent dus altijd
welkom als toehoorder! Heeft u vragen? Stel ze gerust aan een van de MR-leden of via mail naar mr@bsdriestam.nl.

Driestammiddagen 2019
De invulling van de Driestammiddagen is volop in ontwikkeling. Vorig jaar hebben we ons tijdens de
Driestammiddagen in het bijzonder gericht op het creatieve proces. Dit zijn mede door jullie hulp erg inspirerende
en mooie middagen geworden. We willen er dit jaar een aantal activiteiten met betrekking tot computational
thinking en andere ICT vaardigheden aan toevoegen waar de kinderen voor kunnen kiezen. We hebben als school
hiervoor een aantal mooie hulpmiddelen aangeschaft.
We hebben er dit jaar voor gekozen om in groepen te werken met kinderen uit groep 1 t-m 3 en groep 4 t-m 7. De
groepen 8 worden waar nodig ingezet als hulp en zullen op een ander moment aan de slag gaan met vergelijkbare
activiteiten.
We zijn voor de invulling van deze middagen op zoek naar ouders, ooms, tantes of andere vrijwilligers die naast
hulp tijdens de 4 geplande middagen willen meedenken over de concrete invulling van de activiteit.
Het idee is dat je als vrijwilliger gekoppeld wordt aan een leerkracht of een klasse-assistent en daarmee samen
verantwoordelijk bent voor de middagen. Er zijn al een aantal activiteiten om uit te kiezen, maar er is ook ruimte
voor eigen ideeën. Het zijn 2x2 middagen. De eerste van de 2 is het kennis laten maken en het oefenen van de
vaardigheid en tijdens de 2e middag is er ruimte om hiermee creatief aan de slag te gaan aan de hand van een
opdracht.
Voorbeelden van activiteiten kunnen zijn: werken met een green screen, het maken van een stop-motion filmpje,
programmeren, solderen, zagen, breien, naaien, maar ook kleien of houtskool kunnen onderdeel zijn van de
middag. Anders ideeën? Meer dan welkom. Een kans om over te brengen waar je hart ligt of waar je goed in bent!
De tijdsinvestering is geschat naast de 2x2 middagen rond de 2 a 3 uur, maar dat is natuurlijk afhankelijk van de
activiteit. Wij hopen op veel hulp!
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EU schoolfruit
Beste ouder/verzorger,
Van 13 november tot en met 20 april doet de school van uw kind(eren) mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De
kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De
kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt
tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet
alleen gezond, maar ook leuk!

euschoolfruit.nl
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Economische
Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het
programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd
door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het
programma. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl. Op naar een lekker en gezond
schooljaar! Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit
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Halloweenuurtje
Na het succes van de boekenmarkt van 12 oktober

Halloween-uurtje.

organiseert groep 8 een
De opbrengst komt weer ten goede van het Giethoornkamp.

Wanneer: woensdag 31 oktober 2018
Tijd: 12.00 – 13.00 uur
Wat is er onder andere te doen?
 Schminken
 Verkoop van lekkere dingen
 Verkoop van slime
 Kleine knutselopdrachten waaraan uw kind kan deelnemen.
Gezellig als jullie erbij zijn!
Tip: neem wat kleingeld mee.
Graag tot dan!

Groeten van groep 8
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