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INFO 05 30 september 2021

Beste ouders/verzorgers,

Deze week stond onder andere in het teken van de besmettingen van de leerlingen van groep 8 en
van een paar collega's. Heel vervelend voor iedereen die hierbij betrokken is. Gelukkig is er ook
ander nieuws te melden. Er wordt leuk nieuws per groep gedeeld in Parro. Wij willen dit met enige
regelmaat ook delen met iedereen via de nieuwsbrief. Vandaar hieronder het kopje: ’kortnieuws
uit de groepen.’

Kortnieuws uit de groepen:

•

Er heeft alweer een groep de 30 bandjes behaald. De bandjes krijg je voor positief gedrag
(SWPBS). De beloning mogen de leerlingen samen bedenken. Ze kozen ervoor om heerlijk
naar het park te gaan en het was ook nog eens prachtig weer!

•

Donderdag 23 september kreeg groep 8 les van 4 vismeesters van HSV de Dobber. Eerst
leerden ze met behulp van een presentatie veel dingen over de Nederlandse
zoetwatervissen; later moesten ze in tweetallen leren omgaan met een hakensteker en
kregen ze nog een aantal dingen mee. ’s Middags moest het natuurlijk ook echt gebeuren!
Vissen in het park. Het leverde een totaal aan 83 vissen op. Heel knap gedaan allemaal. Alle
kinderen hebben iets gevangen; een mooi resultaat. Bedankt vismeesters!!

•

Groep 5 van juf Rita is op woensdag 29 september naar Educatieboerderij De Bouwfink in
Slagharen geweest. Boerin Yvonne heeft ons verteld over de boerderij en heeft de
boerderij laten zien. Daarna mochten we in groepjes, samen met 2 moeders, opdrachten

doen bij de koeien en de kalfjes. De kinderen mochten ook een nepkoe melken en op een
grote trekker zitten. In de klas hadden we al digibordlessen en een quiz gedaan en in een
werkboekje gewerkt. We waren dus al voorbereid maar om het in het echt te zien is
natuurlijk het allerleukst. Er komen nog foto’s op de website.

REGELS
Om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt zijn er een aantal regels en afspraken bij ons op school.
Elke week is er een regel van de week. Aan deze regel besteden we gedurende twee weken extra
aandacht.
De regel staat ook op het infoblad en sommige ouders besteden ook thuis aandacht aan de
schoolregel.

REGEL VAN DE WEEK

• Ik speel sportief met de bal samen met anderen
• Ik speel op de speeltoestellen en met het speelgoed zoals het hoort

Als je het even vergeet, dan herinneren de picto’s in de gang je er wel weer aan.

JONGENS KLEDING
Wij kunnen nog wel jongens ondergoed en lange broeken gebruiken, maat 116/122/128. Heeft u
nog bruikbare broeken die niet meer gebruikt worden mag u ze op school inleveren.

BIJBELSE GESCHIEDENIS
Wat is slim zijn?
Deze weken verkennen kinderen verschillende manieren van slim zijn en vragen ze zich af welke bij
hen past. Ze ontdekken hoe slim zijn kan bijdragen aan het levensgeluk van zichzelf en anderen.

VERHALEN UIT DE BIJBEL
•
•

Salomo wordt koning. David zorgt ervoor dat zijn zoon Salomo koning wordt. Hoe
verstandig is die keuze? Is Salomo wijs genoeg om koning te zijn? 1 Koningen 1.
Goed of kwaad Al snel maakt koning Salomo wijs gebruik van de gaven die Go hem, op zijn
verzoek, geschonken heeft. Hij bedenkt een oplossing als twee vrouwen ruzie hebben om
één baby. 1 Koningen 3.

ENERGIECOACH
Graag willen we jullie wijzen op dit leuke project, aangeboden door onder andere de
gemeente Hardenberg. Er zijn nog plekken vrij om mee te doen.

W
Wat: Junior Energiecoach, een speelse wedstrijd voor gezinnen
Wanneer: aanmelden voor 8 oktober a.s.
Waarom: om met plezier energie te besparen.
Kijk voor meer informatie op: www.juniorenergiecoach.nl

Wij wensen u namens het team van de Oase een heel fijn weekend.

Met vriendelijke groeten,

Aaldert Renting en Lianne Meulenkamp
(Directie de Oase)

