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Meester- en Juffendag.
Alle leerkrachten van onze school vieren op woensdag 18 oktober hun verjaardag met alle kinderen. Alle
kinderen hebben voor dit feest een uitnodiging ontvangen. We vieren het feest op woensdag 18 oktober in
en om het gebouw van de scouting van 9.00 uur tot 12.00 uur. We gaan er een geweldige ochtend van
maken. Uw kind hoeft niets mee te nemen en hoeft thuis ook niet meer te lunchen. Trek wel oude kleren
en schoenen aan.
Medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad vergadert dinsdagavond 17 oktober.
Fietscontrole.
Op maandag 16 oktober vindt de jaarlijkse fietscontrole bij ons op school plaats. Deze controle wordt
jaarlijks georganiseerd door de werkgroep Verkeersouders van Twenterand. Alle fietsen van de leerlingen
van groep 5 t/m 8 worden deze dag gekeurd door de werkgroep Verkeersouders i.s.m. een fietsenmaker.
Voor de veiligheid van uw kind in het verkeer vinden wij dit heel belangrijk. Ook voor het fietsen naar de
gym, in een groep, is het belangrijk dat de fiets in orde is. Wij verzoeken u om maandag 16 oktober uw kind
op de fiets naar school te laten komen en voor die tijd de fiets zelf nog even goed na te kijken en indien
nodig te repareren. Let bij dit donkere, regenachtige weer ook op de verlichting.
Herfstvakantie.
Deze is van maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober.
Sinterklaas.
Uw zoon/dochter heeft een verlanglijstje voor het Sinterklaasfeest samen met een cadeaugids van Intertoys
meegekregen naar huis. Uw kind mag voor €10,- aan cadeautjes uitzoeken en op het verlanglijstje plakken.
Hoe het werkt kunt in de bijgevoegde brief lezen. We willen graag volgende week de verlanglijstjes weer
terug.
Overblijfkrachten.
Tussen de middag werken wij altijd met 4 vaste overblijfkrachten. Twee personen voor groep 1 t/m 4 en
twee personen voor groep 5 t/m 8. Er zijn echter geen overblijfkrachten die op de reservelijst staan. Als er
dan iemand ziek is of verhinderd, hebben we meteen al een probleem. Wij zijn dan ook naarstig op zoek,
naar 1 of meerdere personen die resereve willen zijn en indien nodig kunnen invallen. Overblijfkrachten zijn
niet in dienst bij de school en ontvangen dus ook geen salaris, wel krijgen zij een vrijwilligersbijdrage. Is dit
iets voor u, neem dan contact op met juf Hetty.
Achterstand betaling overblijf.
Een aantal kinderen hebben nog een achterstand in de betaling van het overblijven. De coordinator van de
overblijf wil graag de financiele administratie bijwerken, wij doen dan ook een dringend verzoek aan u om de
achterstand VOOR DE HERFSTVAKANTIE te voldoen. Wist u dat u een overblijfkaart voor €10,- kunt kopen?
Uw kind kan hiervoor 11x overblijven, dit is 1x gratis.
Sinterklaasactie.
Al jarenlang bent u van ons gewend dat onze leerlingen voor de Kerst i.s.m. bakkerij Slomp taarten en
kerstbroden verkopen. De ouderraad wil het dit jaar eens op een andere manier doen. We houden de actie
niet met Kerst, maar doen dit met Sinterklaas. Volgende week krijgen alle kinderen bestelformulieren mee
naar huis, waarop u een bestelling kunt plaatsen, gevuld speculaas of speculaas brokken. Natuurlijk zou het
fijn zijn dat opa en oma en meerdere familieleden, vrienden en bekenden ook een bestelling bij ons plaatsen.
De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan alle kinderen van onze school. Op woensdagavond
29 november wordt dan de bestelling bij u thuis bezorgd, op dezelfde wijze als u met de kerstbroodactie van
ons gewend was. U kunt de bestelling ook op 29 november ’s avonds in school ophalen. De Sinterklaasactie
is niet i.s.m. bakkerij Slomp.
Schoolplein.
Ons schoolplein ziet er weer fleurig uit , danzij een aantal creatieve ouders. Hartelijk dank hiervoor. In de
herfstvakantie krijgt de fietsenstalling een ander plekje. Dit wordt ook door een aantal ouders gerealiseerd.
Nu zijn we echter nog op zoek naar een paar picknick tafels voor op het schoolplein. Laat ons weten, als u
iemand weet die een picknicktafel voor de school heeft.

GROEP 1/2.

Kinderboekenweek.
Wij hebben tijdens de Kinderboekenweek aandacht geschonken aan het boek De Gruffalo. We hebben het gehad
over het gevoel van bang zijn. Ook hebben we het gehad over dapper zijn. Wij zijn aan het rijmen geweest. Ze
hebben de letter g, de eerste letter van Gruffalo geleerd. Daarnaast lagen er in verschillende hoeken materiaal
over de Gruffalo dat ze konden doen.
Meester- en juffendag.
Op woensdag 18 oktober vieren wij meester- en juffendag. Informatie hierover heeft u gekregen in een brief.
Bibliotheek.
Op vrijdag 20 oktober willen we met de kinderen een bezoekje brengen aan de bibliotheek. Denk eraan dat u uw
kind dan om 11.45 uur bij de bibliotheek op komt halen.
Herfstvakantie.
Van 23 oktober tot en met 27 oktober hebben de kinderen herfstvakantie.
Leesfeest.
Dinsdagmiddag 31 oktober hebben wij Leesfeest. Wij zoeken nog ouders, opa’s of oma’s die een groepje kinderen
willen voorlezen. U kunt zich opgeven bij juf Dianne of bij juf Elles
Projecten.
Van 25 september tot 13 oktober werken we met het project Mensen. De ouderbrochure kunt u vinden op de
oudertafel, maar ook via de website www.obs-schakel.nl groep 1 2.
Maandag 16 oktober beginnen wij met het project Herfst.
Regel van de week: Ik pak mijn jas en tas en kom rustig terug in de klas.
Inloop.
De inloop is vanaf 8.15 uur tot 8.30 uur. Zorg dat u voor 8.30 uur op school bent met uw kind(eren). Wat is de
bedoeling van de inloop: Dat u samen met uw kind(eren) een werkje gaat doen of samen spelen of werken.
Uw kind(eren)vindt/vinden het geweldig om op school samen met u een werkje te maken. De bedoeling is dat u
uw kind(eren) begeleidt in het werkje.
Letter van de week.
Deze week hebben we extra aandacht besteed aan de letters u van uk en i van ik.
Op de gang staat de lettertafel, mocht uw kind wat mee hebben genomen, staat het hierbij. Zo leert uw kind
spelenderwijs omgaan met letters.
Taal.
Groep 1 is bezig geweest met hun luisterhouding. Daarnaast gingen ze bezig met oorzaak-gevolg, wat doe je
als……, maar ook middel-doel, wat heb je nodig om….. We hadden het ook met ze over hun dagritme, zowel thuis
als op school.
Groep 2 is drie weken bezig geweest met hun luisterhouding. Daarnaast gingen ze bezig met oorzaak-gevolg, wat
doe je als……, maar ook middel-doel, wat heb je nodig om….. Ze hebben gerijmd en woorden in lettergrepen
verdeeld. Ze gingen het ook hebben over woorden en zinnen bijv. hoeveel woorden heeft een zin, waar begint de
zin enz.
Rekenen.
Groep 1 heeft de cijfers 1 en 2 herhaald. Ze gingen herkennen en benoemen de kleuren rood, blauw, geel, groen
oranje en paars. Ze gingen vormen herkennen en benoemen. Daarnaast gingen ze synchroon (aanwijzend) tellen
tot 5. Ze gingen ervaringen opdoen met hun eigen lichaam en lengte en daarbij gingen ze lichaamsdelen
benoemen.
Groep 2 herhaalde de cijfers 1-10, en de cijfers 11 en 12. Ze gingen herkennen en benoemen van lichte en
donkere kleuren. Daarnaast gingen ze leren veel-weinig, breed-smal, licht-zwaar. Ze gingen de telrij tot 12
oefenen. Ze gingen lichaamsdelen benoemen. Daarnaast gingen ze meten en wegen.

Met groep 1 & 2 hebben we met de rekenmethode Pluspunt het thema Familie gedaan. We gingen tijdens dit
thema een planning maken. Wat gebeurde er allemaal tijdens dit thema. Wie was er jarig enz. Ze gingen
kennismaken met het broertje van Billie Bob. Ze gingen tellen met hoeveel ze thuis wonen. Daarnaast gingen ze
passen en meten of alles wel in een koffer paste. Ze gingen meten wie er het langst is en wie het kortst. Ze
leerden verkort tellen tot 10. Daarnaast gingen ze leren 1 erbij of 1 eraf.
Donderdagmiddag groep 2.
Deze middag zijn we begonnen met buiten spelen. Na het buiten spelen gingen we verder met rijmen. Daarna
gingen ze tijdens het spelen en werken, werken met ontwikkelingsmateriaal. Dit doen ze allemaal op hun eigen
niveau. Daarna gingen ze schrijven in hun eigen schrijfschrift. De middag sloten we af met: welke
boodschappentas is nu zwaar en welke is nu licht.
Juf Dianne en juf Elles. Deze week hadden de juffen van dagen geruild, op maandag en dinsdag was juf Elles er
en de andere dagen juf Dianne. Dit was eenmalig. De komende week is juf Dianne er weer gewoon op maandag,
dinsdag en woensdag en juf Elles is er op donderdag en vrijdag. Natuurlijk komt juf Elles wel op het feest
woensdag 18 oktober.
Activiteiten de komende tijd:
datum
18-10
20-10
23-10
t/m
27-10
31-10

tijd

activiteit
Meester en Juffendag.
Bibliotheekbezoek.
Herfstvakantie.
Leesfeest.

GROEP 3/4.
Groep 4. Spelling. Hoor je na de s een g. Dan schrijf je een ch en nooit een g. Volgende week vrijdag hebben we
van spelling de mixtoets.
Rekenen. We beginnen met de tafel van 2,
Groep 3. We beginnen volgende week met Kern 2 van Veilig Leren Lezen. We leren de letters n en t. Het is heel
belangrijk om in de herfstvakantie ook elke dag met uw kind te lezen. Uw kind kan gratis lid worden
van de bibliotheek.
Na de herfstvakantie gaan de kinderen iedere maandagochtend en donderdagochtend naar de sporthal met de
bus. De kinderen moeten dan om 8.20 uur op school zijn.
GROEP 5.
Op dinsdag 17 oktober gaan we met de groep naar de bibliotheek van 13.00 - 14.00 uur. We vertrekken per fiets
om 12.45 uur. Aansluitend hebben we gymnastiek.
Op donderdag 19 oktober doen we 's morgens mee aan de culturele activiteit Het levende drumstel van
muziekschool Otten. Deze activiteit vindt plaats op school.
Komende week kunnen de kinderen de woordjes van week 7 oefenen in BLOON.
Het is van groot belang dat uw kind de tafels goed kent. Ga ook thuis met uw kind oefenen. Op internet kunt u
leuke oefenspelletjes vinden.
Het fietsen van school naar gymnastiek (en weer terug) blijkt voor een aantal lastig te zijn. Zou u met uw kind
willen oefenen met fietsen? Dit komt de veiligheid van iedereen ten goede.

GROEP 6.
Maandag 16 oktober is de fietscontrole. Vergeet niet om deze dag met de fiets op school te komen.
Woensdag 18 oktober Meester en Juffendag. Deze ochtend niet op school komen, maar om 9.00 uur bij het
gebouw van de scouting.
Op donderdag 19 oktober is er een culturele activiteit in het speellokaal Het Levende Drumstel, gegeven door
muziekschool Otten.
Vrijdag 20 oktober hebben we een toets van hoofdstuk 1 van aardrijkskune (Blauwe Planeet). De kinderen hebben
blaadjes meegekregen om thuis te leren. Ook de topo moeten ze kennen, want hier worden ook vragen over
gesteld in de toets. Veel succes met leren.
GROEP 7/8.
Maandag 16 oktober de jaarlijkse fietscontrole. Kom die dag met de fiets op school.
Op donderdag 19 oktober is er een culturele activiteit in het speellokaal Het Levende Drumstel, gegeven door
muziekschool Otten.
Dinsdag 21 november gaan we met de kinderen naar de Doedag van Het Noordik.

