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Oud papier

22-26 okt
ma 29 okt

herfstvakantie
luizencontrole

ma 29 okt
za 3 nov

inleveren schoenendozen
8:30 uur klussenochtend

ma 5 nov
di 6 nov
wo 7 nov
vr 9 nov
12-15 nov
di 13 nov

2e MR vergadering
1e ouderpanel
dankdag + kraanwaterdag
groep 3 lampionnen Hazelaar
oudergesprekken
groep 8 adviesgesprekken

do 15 nov
vr 16 nov

2e leerlingenpanel
volgende nieuwsbrief

Jarigen

Van alle ouderhulp op school is het ophalen
van oud papier een hele bijzondere: het levert
heel veel geld op. In het kalenderjaar 2017 was
dat 2918 euro. Dit geld wordt gebruikt als
aanvulling op activiteiten/uitstapjes met de
klassen, aanvulling op schoolreis en
schoolkamp, bijzondere projecten en het
decoteam. Een klein groepje vaders en opa's
heeft deze taak op zich genomen. Op dit
moment hebben we voldoende mannen voor
dit schooljaar, maar… een persoon op reserve
zou erg handig zijn in geval van nood. Heel
graag aanmelden bij Rianne den Boer of
meester Jaap.

De komende weken zijn dit onze jarigen:
20 okt Josab Michael Furzun
23 okt Olivia Surmiak
26 okt juf Jeanet Beernink
Dani Riezebosch
28 okt Lone van den Berg

gr.2
gr.5

7 nov Dani Kuttschreutter
Stan Wallinga
8 nov Sara Boersema
10 nov Ryan Surmiak
14 nov Ivar Kijk in de Vegte
Ties Kijk in de Vegte

gr.6
gr.7
gr.3
gr.6
gr.2
gr.2

gr.2
gr.6

Allemaal van harte gefeliciteerd en
een fantastische verjaardag gewenst!

Pauzeactiviteit met hazelnoten.
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De hele dag dalton

Kinderen leren op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Vorig jaar hebben wij ons de vraag
gesteld hoe wij ons onderwijs nog beter en effectiever kunnen inrichten. Wij zijn toen, onder
begeleiding van daltonexpert drs. Hans Wolthuis, de lessen op een andere manier gaan
organiseren. De uitleg van de les gebeurt niet altijd meer klassikaal, maar in niveaugroepen.
Het ene kind heeft meer uitleg nodig dan het andere kind. Op het planbord in de klas zien de
kinderen wanneer hun groep uitleg krijgt. De overige tijd kunnen zij met hun taak aan de slag.
Binnen of buiten de klas. Kort gezegd: de hele dag dalton. De ervaringen van kinderen zijn
positief. Afgelopen september hebben wij opnieuw een studiemiddag over de hele dag Dalton
gevolgd. Als team zijn wij nu bezig met de inrichting van de klas, de gangen en de hal. Hoe
kunnen wij deze nog effectiever gebruiken.

Aandachtsweek

In de week van 12 tot 15 november zijn de groepsleerkrachten weer beschikbaar voor
oudergesprekken. Deze gesprekken zijn facultatief: zowel van de kant van de leerkracht als van
de kant van de ouders kan dit gesprek aangevraagd worden. Bij elke klas zal hiervoor een lijst
hangen waarop ouders zich kunnen inschrijven. Juf Sytske en meester Leon zullen in deze week
met de leerlingen en ouders van groep 8 het advies voor het voortgezet onderwijs bespreken.
Met alle ouders van groep 3 zal er een week later een gesprek zijn over de voortgang.
Alle groepsleerkrachten werken met groepsplannen. Hierin worden de doelen voor de komende
tijd omschreven. Deze plannen worden 4 keer per jaar bijgesteld. Dit gebeurt ook in deze
aandachtsweek.

Werken met de Chromebooks.

Schoolfruit
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Voor het vierde jaar op rij doen we mee met EU-schoolfruit. Vanaf 12 november ontvangen we 20
weken lang 3 porties groente en/of fruit per leerling per week. Dit wordt in de groepen 3-8 in de
pauze uitgedeeld op maandag, woensdag en vrijdag. Wij hebben op school al jaren de goede
gewoonte om de dinsdag en donderdag als gruitdagen aan te merken. Dat houden we graag zo.
Met deze actie doen we er tijdelijk een schepje bovenop. Graag willen we als school zo gezonde
eetgewoonten van onze kinderen stimuleren.
We hebben gekozen voor de groepen 3 t/m 8, omdat het schoonmaken en bewerken van het
fruit in de kleutergroepen te veel tijd gaat kosten. De ouders in de kleutergroepen willen we
graag aanmoedigen om ook het liefst alle dagen fruit mee te geven voor het eet- en
drinkmoment.
Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is een effectieve, en voor de kinderen
vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Leerlingen die gezond eten en
voldoende bewegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en
leren makkelijker! Zie ook: www.euschoolfruit.nl
In de laatste week van september deden onze groepen 5 - 8 ook weer mee met de Week van de
Pauzehap. We ontvingen hiervoor gratis boodschappenpakketten boordevol verantwoorde
tussendoortjes. De leerlingen hebben uitdagende opdrachten gedaan en leerden en ervoeren
hoe leuk het is om lekkere gezonde pauzehappen te eten.

Kraanwaterdag

Net als vorig jaar doen we ook weer mee met de Kraanwaterdag! Woensdag 7 november willen
we graag deze uitdaging aangaan met alle kinderen! We willen in de ochtendpauze water gaan
drinken i.p.v. andere soorten drankjes. De beker mag thuis gevuld worden met kraanwater, maar
mag ook leeg worden meegegeven.
Onderzoek toont aan dat water drinken gezond is voor de algehele gezondheid. We hopen van
harte dat u als ouders dit initiatief wilt steunen!
Zie ook: https://kraanwatergraag.nl/school/kraanwaterdag/

Schoenmaatjes

Om het jaar doen wij als school mee met actie Schoenmaatjes van stichting Edukans. De folders
zijn vorige week uitgedeeld. Zie hiervoor ook de website:
www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes. De maandag na de herfstvakantie (29 oktober)
willen we graag alle versierde schoenendozen verzamelen op het podium. Vrijdag 2 november
worden de schoenendozen weggebracht. We hopen dat er veel schoenendozen verzameld
worden, zodat er veel andere kinderen blij gemaakt kunnen worden!

Wethouder op bezoek
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De nieuwe wethouder van onderwijs Maarten Slingerland en beleidsmedewerker Jelle Romkes
van de gemeente Zwartewaterland kwamen bij ons op school voor een kennismakingsbezoek.
Onderdeel van dit bezoek was een gesprek met ons leerlingenpanel. Zij hebben uitgelegd wat
daltononderwijs inhoudt en wat onze school bijzonder maakt. De wethouder had allerlei vragen
voor hen. Een prachtig stukje burgerschap en een mooie ervaring voor onze kinderen.

Website

Nieuw toegevoegd op onze site www.cbshetankerhasselt.nl:
Voor ouders / nieuws / nieuwsbrief: deze nieuwsbrief No.2
Fotoalbum: groep 1/2A en 1/2B buitenspel, aan het werk
groep 4 herfstwandeling
groep 5 Top Secret Escape spel
groep 6/7 Rijmrockers
groep 7/8 bezoek drukkerij Meppel
podiumpresentatie zingen, opening Kinderboekenweek

Rooster godsdienst

29 okt t/m 2 nov
Het volk trekt verder, Numeri 10:11-36
Twaalf verkenners, Numeri 13:1-33
Mirjam en Aäron sterven, Numeri 20:1-13 + 22-29
Lied OB/BB: Ik stel mijn vertrouwen [Opw. 42]

5 t/m 9 nov
Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De doortocht door de Jordaan, Jozua 4:4-9
lied OB: Mijn vader dank U wel
BB: Maak je niet druk
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www.google.nl/search?q=maak+je+niet+druk&rlz=1C1GGRV_enNL752NL753&oq=maak+je+niet+druk+&aqs=chrome..69i57j0l5.7975j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

12 t/m 16 nov
Een engel met een boodschap, Rechters 13:1-8
De engel komt terug, Rechters 13:9-23
Simson wordt geboren, Rechters 13:24-14:4
Lied OB: Zie de zon, zie de maan
BB: Groot en geweldig www.youtube.com/watch?v=5_qLYAp5StM

Rooster klaarover

Samen met leerlingen van groep 7 zijn de komende week aan de beurt:
29 okt t/m 2 nov
Daniëlle Grolleman
5 nov t/m 9 nov
Ivanka van Dijk
12 nov t/m 16 nov
Marlies ter Bruggen

Schoolmop

Thomas en zijn zusje hebben op school verkeersles gekregen. “Wat is een rond rood bord met
een witte rand?” vraagt hij opeens. “Een verkeersbord!” antwoordt zijn zus dadelijk.
“Nee, een bord tomatensoep!”

Rijmrockers groep 6/7.

