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Belangrijke data

Studiedagen
In de laatste nieuwsbrief van het vorig schooljaar stonden de studiedagen
vermeld.
Voor de volledigheid melden wij deze dagen hier nog een keer. Ook staan
de studiedagen op de kalender ( site) vermeld.
Maandag 3 oktober 2022
(van groepsplan naar onderwijsplan)

Alle kinderen vrij

Vrijdag 24 februari 2023

Alle kinderen vrij

Woensdag 26 april 2023

Alle kinderen vrij

Vrijdag 23 juni 2023 (evaluatie-planning)

Alle kinderen vrij

Maandag 26 juni 2023

Alle kinderen vrij
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studiedag, kinderen vrij
schoolfotograaf
fietsverlichting controle
herfstvakantie
17 t/m 21 oktober

Studiedag maandag 3 oktober
Maandag 3 oktober krijgen wij een voorlichting van twee collega’s uit Olst. Zij hebben voor hun school het
groepsplan omgebouwd naar een onderwijsplan. Dit onderwijsplan geeft op een goede wijze zicht op de
ontwikkeling van de kinderen met minder administratie dan het groepsplan. Ook is onze verwachting dat
het beter past bij het werken in units. Na de voorlichting nemen wij daar een besluit over. Ook wordt de
studiedag gebruikt om het werken in units verder op elkaar af te stemmen

Interne verbouwing
Ook de opbergkastjes voor de kinderen zijn inmiddels in gebruik.
Elk kastje krijgt nog een naamkaarthouder (die levering was helaas
vertraagd) zodat iedere leerling zijn of haar eigen kastje heeft.
In de herfstvakantie wordt de vloer in het lokaal van het peuterwerk en
het lokaal van unit 1 vervangen. Ook wordt dan het binnen schilderwerk
uitgevoerd.
Na de vakantie is alles weer fris en in de nieuwe kleurstelling.
De opbergkastjes geven al een indruk van die nieuwe kleuren.
De school heeft dan weer een rustige en bijdetijdse uitstraling.

Licht aan actie
De donkere dagen komen er weer aan! Daarom staat er een
fietsverlichtingscontrole gepland op woensdag 12 oktober. Neem
allemaal je fiets mee naar school!
Tevens een oproepje wat betreft de hesjes actie van vorig jaar.
Naar onze ervaring vallen de hesjes klein uit; mocht je een hesje
overhebben dat niet meer past, zou je deze dan 12 oktober willen
inleveren?

Kinderboekenweek: Gi-Ga-Groen
Van woensdag 5 oktober t/m zondag 16
oktober is het weer Kinderboekenweek. De
Kinderboekenweek 2022 heeft als thema
Gi-ga-groen. Samen eropuit, lekker de
natuur in én lekker lezen! De natuur is
overal om ons heen en buiten is er van alles
te ontdekken en te doen. Er zijn boeken die
kinderen helpen een echte natuurheld te
worden, boeken over planten en dieren én
boeken met prachtige en spannende
avonturen in de natuur. Wil je meer lezen
over de Kinderboekenweek kijk dan op
www.kinderboekenweek.nl .

Minibiebjes
Ook in Luttenberg is er een leesactie vanuit
de minbiebjes. Ga langs de minibiebjes,
verzamel alle stempels en maak kans op een
boekenbon!

leeswedstrijd
Tijdens de Kinderboekenweek houden we
op school ook de school-voorleeswedstrijd.
Uit alle groepen kunnen kinderen meedoen
voor de titel voorleeskampioen. Daarnaast
mag de beste voorlezer uit unit 3 de
school in de gemeentelijke ronde
vertegenwoordigen.
Alle voorlezers veel plezier en succes met
oefenen en voor straks veel plezier tijdens
het voorlezen!!

Nog meer lezen…….

Hele maand november: Nederland Leest (Junior)
In november leest heel Nederland één boek, dit jaar is het thema ‘Oud
worden, jong blijven’. Zowel volwassenen als kinderen kunnen meedoen
met Nederland Leest (Junior). Een goed boek brengt gesprekken op gang
en verbindt lezers met elkaar. Dit jaar staat voor de kinderen uit groep 7
en 8 het boek ‘De regels van drie’ van Marjolijn Hof centraal. Een boek
over keuzes maken, ouder worden en familie.

Techniekdagen
Er wordt heel hard en creatief gewerkt aan de werkstukken voor de
techniekdagen. Er ontstaan prachtige etalagepoppen van afval en mooie
(zelfs opgeruimde) studentenkamers. Hier alvast een klein inkijkje.

Wilde bloementuin
Het hekwerk voor de bloementuin staat! Het afscheidscadeau van de
schoolverlaters en Kim Prins en Niek Nikamp wordt steeds zichtbaarder.
Het hek is een aantal dagen geleden door de kinderen samen met Angela
Dijkman geplaatst. Straks de goede aarde erin, bloemenzaadjes en dan
kunnen de kinderen, de buurt en de insecten genieten van een prachtig
en kleurrijk bloemenveld.

Week van de Mediawijsheid: Like en Cancel

4 t/m 11 november wordt de Week van de Mediawijsheid gehouden. Wat doen kinderen online? In de
Whatsapp groep van school bijvoorbeeld of op andere social mediakanalen zoals TikTok? Steeds meer
kinderen voelen de druk om meer likes te krijgen. Hoe ga je daar als ouder mee om? Hoe blijf je op de hoogte
en hoe praat je met kinderen over het gebruik van social media? En welk voorbeeld geef je als volwassene?
Houd onze agenda in de gaten en ook die van andere partijen, zoals het CJG of school/kinderopvang. Wat er in
ieder geval gepland staat:
- 8 november 2022
20:00-21:00 uur
Webinar door Denise Bontje (Mediasmarties)
Voor ouders van kinderen in de bovenbouw. Aanmelden nodig, gratis. Houd de agenda op
www.bibliotheeksalland.nl in de gaten
-

9 november 2022
19:00-20:00 uur
Interactieve lezing over digitale verslaving door Doortje Smithuijsen
Gericht op 12+ en ouders, gratis. Houd de agenda op www.bibliotheeksalland.nl in de gaten

En voor de vloggers in de dop is er deze toffe workshop in de bieb:
- 5 november 2022
13:00 – 15:30 uur
Workshop vloggen door Tetem
Bibliotheek Salland in Raalte, 10 t/m 13 jaar – aanmelden nodig, gratis:
https://weblocal.bibliotheeksalland.nl/agenda/2951-workshop-vloggen

En dan nog even dit:
Dinsdag 4 oktober komt de schoolfotograaf.

