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Komende weken
Vandaag vrijdag 6 november zijn de kleuters VRIJ
Maandag 9 november zijn de kleuters en de 3e en de 4e jaars VRIJ.
Nieuws van de ouderraad
We realiseren ons dat er afgelopen jaar maar weinig activiteiten plaats
hebben kunnen vinden. Ook voor dit schooljaar is het nog zeer onzeker
of en in welke vorm activiteiten doorgang mogen vinden. Begin van het
schooljaar is via het ouderportaal al aangegeven dat we na zullen gaan
denken over een invulling van de ouderbijdrage van afgelopen jaar. Zo
gaan we de mogelijkheden bekijken om dit jaar iets extra’s te bieden
tijdens het schoolreisje. Ook willen we geplande activiteiten (zoals bv
midwinter) wel doorgang laten vinden maar in een vorm passend
binnen de nieuwe maatregelen, waarbij minder hulp in natura nodig is
maar wel een groter beroep moet worden gedaan op financiële
middelen. Op deze manier hopen we toch mooie activiteiten en
belevenissen te kunnen organiseren voor de kinderen, iets wat in deze
tijd een grote uitdaging is maar nog harder gewenst wordt.
In november zal de ouderbijdrage voor het huidige schooljaar worden
afgeschreven via de automatische incasso. De ouders die hiervoor geen
machtiging hebben afgegeven zou ik willen vragen het bedrag á 27,50euro
over te maken op IBAN nummer NL04RABO0147925274 tnv Ouderver. OBS
De Duizendpoot, onder vermelding van “Ouderbijdrage 2020-2021 en de
naam van uw kind(eren)”.
Mocht u nog geen machtiging hebben afgegeven maar zou u dit wel graag
doen, geef dit dan bij de leerkracht van uw kind aan zodat deze u de juiste
papieren kan meegeven.
Alvast bedankt!

Schoolplein
In de herfstvakantie en de afgelopen week is er hard gewerkt aan de
realisatie van een prachtig groene en uitdagende speelplaats.

Voordelen van de groene speelplaats:
1. Gezond, en goed voor het leefmilieu.
Beweging in de buitenlucht en rust in het groen hebben een positieve
invloed op de lichamelijke en mentale gezondheid. En meer natuur is
goed voor… de natuur.
2. Buiten leren.
Tijdens vrij spel ontwikkelen kinderen allerlei vaardigheden en leren ze
spontaan. Ook voor het formele leren biedt de buitenklas veel kansen.

Waterloop zandbak
In de zandbak is een prachtige waterloop gemaakt. Kinderen kunnen
water oppompen en water en zand hebben een grote
aantrekkingskracht. Ook dit spel is voor sommige kinderen een nieuwe

ervaring en van nieuwe ontdekkingen kun je weer nieuwe dingen leren.
Een beetje nat worden kan hierbij horen. We zijn ons ervan bewust dat
dit wel binnen proporties moet blijven. Dit heeft onze aandacht.
Thuis kunt u ook hierover het gesprek aangaan.
Over een tijdje, wanneer de winter gaat intreden, wordt de pomp
afgesloten.
Voorleeswedstrijd

Deze week en komende week vinden de voorronden plaats van de
voorleeswedstrijd. Uit iedere jaargroep (3 t/m 8) wordt een
voorleeskampioen gekozen. Deze voorleeskampioenen mogen tijdens
de finale voorlezen in het amfitheater. Deze finale vindt plaats op
dinsdag 17 november.
Uit de groepen 7 en 8 wordt bepaald wie de schoolkampioen wordt.
Hij/zij mag de school vertegenwoordigen tijdens de Regionale en
eventueel de Nationale Voorleeswedstrijd.
In welke vorm deze vervolgronden gaan plaatsvinden, is nu nog niet
bekend.
Eigenaarschap – leren voor later
De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. We kunnen kinderen
niet altijd de kennis geven die ze later in hun werk nodig hebben. Maar
we kunnen ze wél leren hoe zichzelf blijven ontwikkelen. Door hun
eigenaarschap te versterken, geef je ze inzicht en verantwoordelijkheid
voor hun eigen ontwikkeling en leerproces. Ze ervaren dat ze zélf aan
zet zijn als ze willen groeien. Ze zien duidelijker hoe zij hun doelen
kunnen bereiken en wat hun inspanning oplevert.
Het weekplan, portfolio en de doelengesprekken zijn middelen die we
op onze school inzetten om dit eigenaarschap van kinderen te
versterken.

