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Belangrijke data
Ma. 4 okt.
Di. 5 okt.
Vrij. 8 okt.
Vrij. 15 okt.
Ma. 18 okt. – vrij. 22 okt.
Ma. 25 okt.

Start Kinderboekenweek
Dag van de leraar
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Studiedag (alle leerlingen vrij)

Nieuws van de school
Regel van de week
Ik gebruik het materiaal waarvoor het bedoeld is.

Sociaal emotionele ontwikkeling
Dit jaar gaat Byonda naast haar werkzaamheden in groep 1/2 zich ook bezighouden met
de sociaal emotionele ontwikkeling op het Meesterwerk. Ze gaat kijken naar de
schoolbrede gedragsregels en afspraken, kijken hoe we de methode ‘Kinderen en hun
sociale talenten’ goed kunnen inzetten en hoe we vorm kunnen geven aan deze lessen
binnen de klas.
Naast de lessen in de klas voor de hele school zal ze ook als contact/vertrouwenspersoon
(de luisterjuf) van de kinderen gaan fungeren. Kinderen die moeilijk tot leren komen,
doordat er iets op sociaal emotioneel gebied speelt kunnen dan 1x per week bij haar
terecht (meestal op de woensdag). Samen met kinderen zal ze een stappenplan maken
en kijken naar een oplossing.
Eten bij de dieren
Afgelopen week liet het weer het toe om met de kinderen van groep 1-2 in de
dierenpatio bij de dieren te eten.
Het was wel even spannend, want de kippen waren erg nieuwsgierig.
We hebben heerlijk op de bankjes naar de dieren kunnen kijken.
De kinderen gaan al steeds in tweetallen onder begeleiding van twee kinderen uit groep
8 dagelijks voeren en eieren rapen, maar zo met z'n allen was natuurlijk wel heel erg
leuk. Dit gaan we zeker vaker doen.

1

Gouden weken
In het teken van de gouden weken en het leren kennen van elkaar binnen de groep,
hebben we afgelopen maandag samen met de kinderen van groep 4/5 een kindercocktail
gemaakt.
Samen hebben we ook besproken wat voor een gevoel naar boven komt als we gezellig
met de groep iets leuks doen.
Doel van de activiteit: leerlingen leren elkaar kennen en respect voor normen en
waarden.

2

Kinderboekenweek “Worden wat je wil”
Binnenkort (maandag 4 oktober) starten we op “het Meesterwerk”
met de Kinderboekenweek.
Dit is iets eerder dan de landelijke Kinderboekenweek en het zal
ook iets langer duren, tot en met vrijdag 15 oktober.
Dit doen we om zo optimaal mogelijk de aandacht op de Kinderboekenweek te vestigen.
We houden u de komende weken op de hoogte van alle activiteiten, maar voor nu zijn de
volgende twee activiteiten het belangrijkst.
1 De boekwinkel “Stumpel”, in stad, heeft een actie voor scholen om
meer boeken in onze schoolbibliotheek te krijgen. Daar hebben we
u voor nodig, u doet toch ook mee?
( zie hieronder)
2 En de kinderen mogen een boek mee naar school nemen die ze
willen ruilen.
Er is vast een boek in de boekenkast die ze willen vervangen door
een ander.
Dus het boek wordt niet weggegeven, maar geruild. De boeken kunnen bij de
leerkracht worden ingeleverd.
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