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Even voorstellen
“Mijn naam is Iris, ik ben 18 jaar en ik kom dit hele schooljaar stagelopen in groep 6, 7 en 8. Ik woon in
Zwolle, en houd erg van dieren, paardrijden, creatief bezig zijn, en vind het ontzettend leuk om in het
onderwijs bezig te zijn. Daarom heb ik voor de opleiding onderwijsassistent op het Menso Alting
gekozen, en ik zit inmiddels in mijn laatste jaar. Ik hoop een leuk jaar te hebben in deze klas, en op die
manier mijn laatste schooljaar af te sluiten.”
Groeten,Iris

Nationale buitenlesdag
Op 22 september is het Nationale buitenlesdag. Er wordt een gedeelte van de dag buiten les gegeven.
Op deze manier krijgen kinderen op een andere manier les en zijn ze op een actieve manier aan het
werk met de inhoud.

Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 23 september gaan ruim 140.000 basisschoolkinderen in Nederland op pad voor de
Kinderpostzegelactie. De leerlingen uit groep 6, 7 en 8 doen dit jaar mee. Ze zetten zich in voor kinderen
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen!

Voor wie gaan de leerlingen op pad?
Tijdens de Kinderpostzegelactie 2020 zetten basisschoolkinderen zich in om ruim 90.000 kinderen in
Nederland te helpen aan een veilig thuis. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per klas die thuis te maken
hebben met geweld, armoede of verslaving. Onvoorstelbaar toch? Al sinds 1924 zet Stichting
Kinderpostzegels zich in voor kwetsbare kinderen, toen bood Kinderpostzegels wees geworden kinderen
als gevolg van de Spaanse Griep een helpende hand.
Inmiddels zetten ze zich al vele jaren in voor kinderen in een benarde thuissituatie. Kwetsbare kinderen
hebben het in de huidige tijd, waarin ze noodgedwongen veel meer thuis zijn, vaak nóg moeilijker.
Daarom vragen zij juist in deze tijd extra aandacht voor deze groep. We zijn blij dat onze leerlingen een
belangrijke bijdrage kunnen leveren om deze kinderen zicht op een betere toekomst te geven!

De verkoopbox
Vanwege de geldende coronamaatregelen is de actie iets anders dan anders. De kinderen kunnen op
gepaste afstand langs de deuren door gebruik te maken van de zogenaamde verkoopbox. De QR-code
die hierop bestickerd wordt is dezelfde die je op de poster ziet op school. Zie je de poster hangen? Scan
de code met je mobiel en doe een bestelling. De verkoop wordt opgeteld bij de verkopen van de groep
en zo maakt de groep kans op een schoolreis naar Duinrell!

Digitale Kinderpostzegelactie
De kinderen kunnen dit jaar voor het eerst ook digitaal ‘langs de deuren gaan’. De kinderen spelen zelf
de hoofdrol in de digitale actie, geregisseerd door Dylan Haegens, een bekende YouTuber onder de
doelgroep. In plaats van aanbellen in de buurt, kunnen de kinderen ook digitaal langs de deuren gaan
met een zelfgemaakte, persoonlijke videoboodschap. Zo kunnen de kinderen zich ook vanuit huis
inzetten voor andere, kwetsbare kinderen.

Kinderpostzegels met nijntje en andere leuke producten
Uiteraard worden er weer Kinderpostzegels verkocht. Dit jaar staan de zegels in het teken van nijntje:
nijntje is jarig. Het lieve konijntje, in 1955 getekend door Dick Bruna, is 65 jaar geworden. De zegels
worden dit jaar zonder kaarten aangeboden. De rest van het gave assortiment bestaat uit
anemonenbollen, feestdagenkaarten en een pleisterblikje van Dummie de Mummie. Daarnaast kan er
dit jaar ook weer gekozen worden voor een eenmalige donatie voor een veilig thuis.
We wensen onze leerlingen heel veel plezier en succes!
Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl .

Week tegen pesten
Momenteel besteden we aandacht aan het voorkomen van pestgedrag in de school. De Week Tegen
Pesten 2020 gaat nog meer dan in andere jaren over het belang van de groep vormen: over met elkaar
een start te maken, over hoe willen we met elkaar omgaan? Met elkaar zorg je voor een goede sfeer in
de groep, zodat er minder behoefte ontstaat om te pesten. Leraar én leerlingen doen dit samen; zij zijn
Samen aan zet.

Bibliotheek
Op 30 september gaan we met groep 6-8 naar de bibliotheek in Genemuiden. Bij mooi weer willen we
met de fiets naar de bibliotheek gaan. Zou u ervoor kunnen zorgen dat uw kind deze dag met de fiets
naar school komt? Mocht het slecht weer zijn, dan gaan we met auto’s en zullen we vragen of er enkele
ouders zijn die willen rijden.

Ouderavond
Vorige week donderdag hadden de ouderavond. We kijken terug op een mooie avond. Het was fijn om
elkaar weer eens gewoon te kunnen spreken i.p.v. aan het hek. Van de 19 gezinnen waren 13 gezinnen
op de ouderavond. We zijn blij met zo’n grote opkomst.
28 Januari hebben we de volgende ouderavond. Als u ideeën voor die avond hebt, horen we het graag
van u.

Groenuitje
Op 2 oktober hebben we het groenuitje. Dit keer is het plan om er met de bus heen te gaan. We hebben
een bus geregeld. Maar vanwege de corona-tijd willen we wel een slag om de arm houden en ouders
met auto’s achter de hand houden. Wij willen vragen of u zich (opnieuw indien u dit al had gedaan) wilt
aanmelden wanneer u mee kunt als begeleiding en er dus ook rekening mee wilt houden dat u
eventueel moet kunnen rijden.
U kunt zich aanmelden met de link in de mail.
In de bus moeten ouders en leerkrachten een mondkapje dragen.
De kinderen krijgen tussen de middag patat, een ijsje en drinken. Voor ‘s morgens is het wel goed om
eten en drinken mee te nemen.

Verjaardagen van meester of juf
Het leek vorig schooljaar wel of we geen jaartje ouder werden. We hebben elkaar eens aangekeken en
we konden het niet verbergen. En dat is wel een feestje waard: weer een jaartje ouder en wijzer. We
hebben afgesproken dat we rond onze verjaardagen een feestje geven met de klas. Dat is op een
dagdeel. Dus het feestje duurt een ochtend of een middag.

Entreetoets
Aan het eind van groep 7 maken de kinderen altijd de entreetoets van cito. Deze toets geeft aan waar
een leerling nog aan kan werken in groep 8 en het geeft een idee van welke school de leerling in het
voortgezet onderwijs kan kiezen. In de coronatijd was het niet mogelijk om de toets af te nemen. We
nemen de afname de komende weken in de planning op. Het is een uitgebreide toets. Dus het zal op
verschillende dagen terugkomen. De entreetoets voor groep 7 staat weer voor april gepland.

Eindtoets
Omdat de eindtoets van cito voor sommige kinderen een lastige toets is (net als de entreetoets),
hebben we besloten om dit schooljaar de IEP als eindtoets te gebruiken. Van andere scholen horen we
dat deze toets goed bevalt. Deze toets begint eenvoudig en wordt steeds moeilijker. Dat ervaren
kinderen als prettig. Ook is de omvang een stuk minder.

