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Spreuk van de week
De grootste roem in het leven ligt niet in nooit vallen, maar in telkens weer opstaan.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 21,52 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Bijbelverhalen
Vergeet mij niet! Genesis 41: 9-57 en Genesis 42
De broers van Jozef hebben graan nodig en komen terecht in Egypte. Ze weten niet dat de
onderkoning hun eigen broer is en worden door Jozef teruggestuurd om hun jongste broer
ook op te halen.
Welkom
Uit de school geklapt
Afgelopen donderdagavond hebben we onze 2-jaarlijkse lampionnenshow gehouden. Het
was weer een groot succes. Heel veel ouders, grootouders en andere belangstellenden zijn
langs geweest. We mochten heel veel complimenten ontvangen en dat voelt goed. Er is dan
ook veel tijd gestoken en extra werk verzet door de juffen om er iets moois van te maken.
Daarvoor vanaf deze plaats een woord van dank voor de geweldige inzet

Vraag van de week
Wat is een Plusklas?
We geven de Plusklas al een aantal jaren vorm in samenwerking met kindcentrum de Eshorst
en Vincent van Gogh Beilen. De Plusklas is er voor kinderen die naast het reguliere
onderwijsaanbod in de klas behoefte hebben aan meer, anders en/of uitdagender werk.
Dit zijn meestal leerlingen uit groep 7 en 8. De ouders van de kinderen die deelnemen
worden hiervan op de hoogte gesteld. Na de herfstvakantie is de Plusklas elke maandag van
12.30 – 14.00 uur op het Vincent van Gogh. We hopen voor onze Plusklasleerlingen op een
leerzame tijd waarin ‘leren leren’ centraal staat!
Handschoenen
Nu het kouder wordt zult u waarschijnlijk handschoenen voor uw kind gaan aanschaffen.
Omdat we de zelfstandigheid van de kinderen willen ontwikkelen is het voor de kleuters
fijner om wanten, in plaats van vingerhandschoenen, aan te hebben. Mocht u nog wat
moeten aanschaffen, wilt u hier dan rekening mee houden.
Oefenen met Rekentuin groep 3 / 4
Deze week hebben de kinderen van groep 3 en 4 allemaal een wachtwoord mee naar huis
gekregen om te kunnen oefenen met rekentuin. Via www.rekentuin.nl kunnen ze allerlei
verschillende soorten sommen op maat maken. Op school doen we dit ook regelmatig.
Oefent u thuis mee?
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Mediamasters groep 7 en 8
Van 17 tot en met 24 november vindt de jaarlijkse Week van de Mediawijsheid plaats. Met
de groepen 7 en 8 doen wij hier aan mee. Spelenderwijs maken de kinderen kennis met de
kansen en de gevaren van media. Het spel wordt zowel op school als thuis gespeeld. Wij
houden u op de hoogte!
WhatsApp groep 8
In het kader van de Mediamasters is het een mooi bruggetje om eens met de kinderen te
praten over hun onlinegedrag. Er zijn kinderen die op diverse sociale media actief zijn en er
zijn kinderen die daar nooit op zitten. Veel kinderen in onze klas hebben een smartphone en
er waren al diverse WhatsApp groepen aangemaakt. We hebben besproken wat het doel zou
kunnen zijn van een groepsapp en hoe je daar met elkaar mee om gaat. Samen met de
kinderen hebben we een paar richtlijnen op papier gezet voor de groepsapp van onze groep
8 die wij wenselijk zouden vinden. Daarnaast blijft het belangrijk dat u als ouder mee kijkt
naar het WhatsApp verkeer van uw zoon of dochter en dat u thuis aandacht besteed aan de
omgangsvormen op sociale media. Kinderen van deze leeftijd hebben juist voor deze
omgangsvormen begeleiding van een volwassene nodig om vervelende situaties te
voorkomen.
Jouw school, mijn school
Woensdag 15 november a.s. gaat groep 8 een kijkje nemen op de locatie CSG/Vincent van
Gogh. De kinderen moeten daarom woensdag op de fiets naar school komen!

Ingekomen berichten en post
Bloembollen planten
Als Stichting Beleef Beilen streven we naar een zo kleurrijk mogelijk dorp. Daarom zijn wij
voornemens om in samenwerking met de bollentelers en basisscholen bloembollen te
planten op markante plaatsen in Beilen.
Zodat we volgend jaar kunnen genieten van een veelheid aan kleurrijke bloemenpracht.
Het doel is om op 17 november de bloembollen te planten.
Het lijkt ons geweldig dat basisschoolleerlingen een dagdeel mee helpen met planten.
We nodigen alle basisscholen in Beilen uit om deel te nemen aan deze kleurrijke actie.
Datum

Activiteit

13
15
17
17

Spreekavond
Groep 8 neemt een kijkje op CSG Vincent van Gogh Beilen
Start mediamasters
Bloembollen planten

november
november
november
november
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