In The Spotlight
IKC Harm Smeenge
Nummer 2 – 17 september 2021

Agenda
Datum
21 september
30 september
6 okt. t/m 17 okt.
18 okt. t/m 22 okt.
26 okt. en 2 nov.

Activiteit
Studiedag (kinderen zijn vrij)
Theatervoorstelling kleuters
Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Screening groep 2 GGD

Theaterlessen
De theaterlessen op woensdag van Garage TDI zijn weer
gestart in de bovenbouw.
Het thema waaraan gewerkt wordt is improvisatie.
In de volgende periode van 4 weken is de onderbouw aan
de beurt.
Margedag
Komende dinsdag (21 september) hebben de
leerkrachten een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij.
Talentenworkshops
In november starten we met talenten workshops. Op
dinsdag voor de bovenbouw en op donderdag in de
onderbouw. De workshops worden gegeven door de
leerkrachten, bv. koken, kunst en cultuur, muziek en
beeldende vorming, social media, sport, techniek en
verkeer. Er wordt steeds drie weken achter elkaar aan
gewerkt. Dit willen we dit schooljaar een aantal keren
organiseren.
Hoogbegaafdheid
De komende maanden zullen alle leerkrachten geschoold
worden in hoogbegaafdheid. Ze zullen leren om
hoogbegaafdheid te herkennen bij kinderen en om een
passend aanbod te bieden. We zullen u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen.
Verkeer
Al verschillende keren is er in de nieuwsbrief iets
geschreven over de verkeersituatie voor de school.
Helaas is er nog niet veel veranderd. Er parkeren nog
steeds mensen op plaatsen waardoor kinderen geen
overzicht hebben op de weg. Ook wordt er veelvuldig
tegen de richting ingereden. Er is contact met de politie
om regelmatig te komen controleren. We raden u aan om
u aan de regels te houden om een boete te voorkomen.
Voorstelling groep 1/2
Vorige week kon de theatervoorstelling voor de kleuters
vanwege ziekte helaas niet doorgaan. Er is nu een nieuwe
voorstelling gepland op 30 september

GGD
De ggd komt op 26 oktober en 8 november langs voor de
screening van groep 2.
Meester Erik
Afgelopen woensdag hebben we een feestje gevierd,
want meester Erik is gelaagd voor zijn examen voor de
Pabo en is nu echt meester!
Vanuit de OR
U heeft vast ook gemerkt dat alles op dit moment duurder
wordt. De OR merkt dit ook en heeft leuke acties bedacht.
Zo willen ze voorkomen dat de ouderbijdrage verhoogd
moet worden, maar kunnen ze wel de begroting sluitend
maken.
Vanaf komende dinsdag staan er 2 rolcontainers bij de
ingangen van school met een grote zak erin, deze zullen
de rest van het jaar blijven staan.
Hierin kunnen statiegeld flessen ingeleverd worden, grote
en kleine. De OR zorgt voor het inleveren hiervan. We
hopen dat iedereen enthousiast mee wil verzamelen,
zodat we samen veel leuke dingen kunnen doen!
Activiteiten Biebfabriek
Er worden weer tal van leuke activiteiten georganiseerd in
de bibliotheek van Beilen en Westerbork.
Zie bijlage voor een overzicht en/of klik hier voor meer
informatie.
Kinderboekenweek 2021 ‘Worden wat je wil’
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt,
goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent
of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt.
De Kinderboekenweek is dit jaar van 6 t/m 17 oktober.
Binnenkort meer informatie.
https://kinderboekenweek.nl/
Vanuit de kinderopvang
Lieve kinderen en ouders ,
Wat fijn dat wij allemaal weer terug zijn.
Wij zijn gestart na de zomervakantie met het thema
“Welkom Puk”. Wij hebben verschillende activiteiten
gedaan en de kinderen kennis laten maken met de
ruimtes en met alle juffen en kinderen .Wij hebben heel
veel zin in het nieuwe jaar en wij hopen jullie ook.
juf Jolanda , juf Kim, juf Elvira en juf Jenny.
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