NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018
Proefperiode Gynzy
Vorig schooljaar hebben we in groep 5/6 een proef gedraaid met IPads en het programma Snappet.
Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie gaan we in groep 5/6 een proef draaien met
chromebooks en het programma Gynzy.
Het is een bewuste keuze, om dit weer in groep 5/6 te doen. Juf Brenda heeft nl vorig jaar in groep
5/6 lesgegeven en dit jaar weer. Zij kan dan ook de beide systemen/programma’s met elkaar
vergelijken, zodat we een goede keuze voor de toekomst kunnen maken. Juf Brenda wordt daarbij
ondersteund door juf Jennifer (zij stond vorig jaar ook in groep 5/6), zij is onze ICT coördinator op
school.
Met behulp van deze programma’s kunnende kinderen de verwerking van rekenen, spelling en taal
digitaal doen en heeft de leerkracht in een oogopslag het overzicht over wat de kinderen doen en
hoe zij het doen.
De keuze wordt uiteindelijk met het team bepaald.
Wordt vervolgd!
Kinderboekenweekthema " vriendschap". erg goed in het koken van heerlijke soep. Wanneer de heks een pan soep in het bos neerzet spe
Dinsdag 2 oktober opende Juf Brenda en Juf Corine de Kinderboekenweek met als thema "
vriendschap".
De juffen lezen het verhaal van de heks in het bos die erg alleen is. De heks is erg goed in het koken
van heerlijke soep. Wanneer de heks een pan soep in het bos neerzet speciaal voor de andere dieren,
willen de dieren allemaal vrienden worden met de heks. De dieren willen iedere week gezellig een
pan soep met elkaar eten.
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Wij willen de ouders van de oudervereniging ontzettend bedanken dat zij wederom een prachtige
hoek voor ons hebben gemaakt rondom de Kinderboekenweek en het thema " vriendschap".
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Bezoek groep 7/8 aan de Tweede Kamer.

Maandag 1 oktober bracht groep 7/8 een bezoek aan Madurodam en de Tweede kamer. Op speelse
wijze leren de kinderen over politiek en democratie. De dag begint op miniatuurformaat in

Madurodam en gaat op het echte grote Binnenhof verder. Uiteraard maakt een bezoek aan de
Tweede Kamer ook deel uit van het programma.
In Madurodam speelden we het spel Democracity: een educatief rollenspel waarbij leerlingen het
volk vertegenwoordigen van de fictieve stad Democracity. De leerlingen beslissen op democratische
wijze wat er in de stad gebouwd gaat worden.
In de tuin van Madurodam speelde we het educatief digitaal spel Kindermiljoenennota: hoe zouden
onze leerlingen het geld uit de Rijksbegroting verdelen?
De dag eindigde met een bezoek aan het echte Binnenhof en een rondleiding door de echte Tweede
Kamer.
Werkgroep continurooster
Voor de zomervakantie is er een enquête uitgezet m.b.t. het onderzoeken van een continurooster.
3/4 Van de ouders heeft aangegeven, dit onderzocht te willen hebben.
Om dit goed te kunnen doen gaan we een werkgroep starten (werkgroep continurooster) waarin
ouders, MR, leerkracht(en) en directie, zitting zullen hebben.
In de komende MR vergadering ( na de herfstvakantie) gaan we bespreken hoe de samenstelling van
de werkgroep eruit gaat zien (aantal ouders, MR leden, leerkrachten etc.). We zullen u dan ook op de
hoogte brengen wat de bedoeling is en hoe u zich aan kan melden voor de werkgroep etc.
Verjaardagen
September:
Rosalie Noordzij
Steven van Spronsen
Kenza Dönmez
Sanna van Staalduinen
Bernardo Wielhouwer
Anastasia Grigore
Sandy Vuijst
Lucas van Stigt Thans
Loïs Elena Barendrecht
Elise Poot
Shevon van Rooyen
Isabeau Booister
Owen Krowinkel
Steven van Rumpt
Aloyzia Groeneweg
Tyler Duivestein

Allemaal alsnog van Harte Gefeliciteerd!

Oktober:
Alan Malaszuk-Lewandowski
Tjerk Vis
Désanne Dekker
Gijs Passenier
Melanie Visser
Isolde Dekker
Rosalie Steijl
Andrei Grigore
Luuk Noordzij

Van Harte Gefeliciteerd allemaal!
Agenda
donderdag 18-10
vrijdag 19-10
20-10 t/m 28-10
Maandag 29-10
Dinsdag 30-10
Vrijdag 02-11

continurooster tot 14.00 uur (lunch meenemen!)
studiedag – alle leerlingen vrij
herfstvakantie
MR vergadering
Informatie avond Youz
Halloween disco

Ouderbijeenkomst Verleidingen in de puberteit
OBS ’t Want en 10e Penning
De overgang naar de middelbare school is een grote stap die zorgt voor veranderingen op veel
verschillende vlakken. Nieuwe school, nieuwe vrienden, meer zelfstandigheid en misschien ook
nieuwe verleidingen. Om u als ouder(s) meer informatie over deze thema’s te geven, vindt er dinsdag
30 oktober een oudervoorlichting plaats ‘Verleidingen in de puberteit’. Tijdens deze voorlichting zal
stilgestaan worden bij verschillende middelen zoals alcohol en drugs, maar ook bij gamen,
energydrank en shisha/waterpijp en tips hoe om te gaan met deze thema’s in de opvoeding.
U bent van harte uitgenodigd op dinsdag 30 oktober bij OBS 10e Penning vanaf 19.45 uur voor koffie
en thee. De voorlichting zal plaatsvinden op OBS de 10e Penning en duurt van 20.00 uur tot 22.00
uur. Voor meer informatie over Youz kunt u alvast kijken op www.youz.nl.
U kunt zich aanmelden via klasbord

