Agenda
7 oktober
13 oktober
22 t/m 26 oktober
29 oktober
29 oktober
1 november
1 november

Kerkschooldienst
Scholencross
Herfstvakantie
Start project “Omgaan met geld”
GGD groep 7
juf Danielle jarig
Bag2school

Schoolkerkdienst
Aanstaande zondag 7 oktober is de schoolkerkdienst in de Schakel. We starten om 9.30 uur.
Het thema van de dienst is: Vriendschap. DS. Dirk van Keulen zal de dienst voorgaan. We
hopen velen van u te ontmoeten in de dienst.
Voor de jongere kinderen tot 4 jaar is er een oppas aanwezig.

Eerste project Jeelo
Na de Herfstvakantie starten alle klassen met het Jeelo thema “Omgaan met geld”. Dit
thema openen we met de hele school aan de Kerkstraat. Natuurlijk zijn ouders hierbij ook
van harte welkom.
Wat is Jeelo? Jeelo staat voor Je eigen leeromgeving.
Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen
en de maatschappij bij het leren te betrekken, leren leerlingen verbanden te leggen tussen
wat ze leren op school en de wereld om hen heen.
Jeelo heeft een totaaloplossing voor de leerling van groep 1 tot en met 8:
 12 projecten voor wereldoriëntatie-breed en taal
 alle 21e eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd
 doorlopende ontwikkellijnen voor groep 1-8
 een digitale leeromgeving om deze lijnen te volgen
Leerlingen krijgen meer regie op het leren, doordat ze altijd zicht hebben op hun eigen
ontwikkellijnen (eigenaarschap).
“Door Jeelo krijgen leerlingen een actief onderzoekende houding”
Kijk voor meer informatie over deze manier van werken op: www.jeelo.nl

Dus we verwachten alle kinderen op 29 oktober om 8.30 uur aan de Kerkstraat!

Schrijfgerei
We vinden het belangrijk dat de kinderen met een goede pen leren schrijven. Daarom
hebben we besloten dat alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 pennen, potloden en een gum
van school krijgen. Zo stimuleren we onder andere zorg te dragen voor het materiaal van de
school.

De kinderen mogen voor de pennen en potloden zelf een, niet te grote, etui meenemen.

Jarigen:
Op 6 oktober: Sanne Westenbrink uit groep 7; 10 jaar
Op 7 oktober: Eline Oosterkamp uit groep 6; 10 jaar
Op 13 oktober: Tristan Hendriks uit groep 7; 11 jaar
Op 14 oktober: Jesse Jippes uit groep 1b; 5 jaar

