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De komende maand:
Agenda

woensdag 5 oktober 2016
Start Kinderboekenweek

1 oktober 2016

Dag van de Doorbraak

2 oktober 2016

Presentatieviering Vormelingen 9:30 uur

maandag 17 oktober 2016

4 oktober 2016

OR-vergadering 20:00 uur

t/m 21 okt. Herfstvakantie

4 oktober 2016

Werelddierendag

5 oktober 2016

Dag van de leraar

5 oktober 2016

Start kinderboekenweek!

7 oktober 2016

Groepen 8 gaan naar IVM tentoonstelling Almelo

Opa’s & oma’s

7 oktober 2016

Groep 6 gaat naar het bejaardencentrum

10 oktober 2016

Groep 3 gaat naar het bejaardencentrum

11 oktober 2016

Kleedjesmarkt 13.15-14.00 uur voor groep 3 t/m 8

11 oktober 2016

Groep 4 gaat naar het bejaardencentrum

Opa’s en oma’s worden
gevraagd om voor te lezen
op school tijdens de
kinderboekenweek. Zie
artikel verderop!

12 oktober 2016

De groepen 4 en 5 gaan naar de bibliotheek

13 oktober 2016

Afsluiting kinderboekenweek

14 oktober 2016

Voorleeswedstrijd groepen 5 t/m 8

17 oktober 2016

t/m 21 oktober Herfstvakantie

25 oktober 2016

Spelletjesmiddag groepen 1 en 2

25 oktober 2016

Klus- en schoonmaakavond

31 oktober 2016

Studiemiddag team. Alle kinderen hebben vrij

31 oktober 2016

Informatie-avond 1e Communie voor de ouders
van groep 4. 20:00 uur

5 november 2016

Vormselviering 19:00 uur

[datum]

...

[datum]

…

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!

dinsdag 25 oktober 2016
Klus- en schoonmaakavond

Nieuwe foto’s website
Bekijk in de galerij op de
website de nieuwste
fotoreportages!
Nieuwsitems die er extra
bijkomen, publiceren wij op
de website onder het kopje
‘laatste nieuws’.
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Junior Stadsprijs
Op 17 november wordt de eerste Junior Stadsprijs uitgereikt!
De Junior Stadsprijs is een prijs voor kinderen en jongeren tot 18
jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor
anderen of de stad Almelo. Ken jij jonge Almeloërs die het
verdienen om in het zonnetje gezet te worden? Ken jij iemand
die een echt voorbeeld is voor anderen?
Geeft jouw Stadskanjer dan vóór 24 oktober op via
www.scoopwelzijn.nl/juniorstadsprijs
De binnengekomen aanmeldingen worden beoordeeld door
een deskundige jury.

De prijs wordt uitgereikt door burgemeester A. Gerritsen tijdens
een feestelijke bijeenkomst in Naxt.
Wil je op de hoogte blijven? Like dan onze Facebook pagina,
Instagram: jrstadsprijs en Snapchat: jrstadsprijs

Schoolfruit Europese Unie
We zijn weer ingeloot!!!
Dat betekent dat we vanaf 7 november weer 20 weken
schoolfruit ontvangen.
Alle kinderen krijgen wekelijks 3 verschillende soorten fruit
aangereikt om te (leren) eten.
Het samen eten van fruit werkt stimulerend om alles te proeven;
bekend, maar ook onbekend fruit.

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!
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Meester Vincent vader
Op 25 september werd Lena geboren. Dochter van Vincent en
Hanna Slaghekke. Alle drie maken ze het goed. De klas van
meester Vincent is prachtig versierd. De roze slingers en
levensgrote ooievaar maken duidelijk dat het een meisje is! De
beschuiten met muisjes smaakten heerlijk!

Boeken-Kleedjesmarkt
Wanneer? Dinsdag 11
oktober Voor wie?
Voor groep 3 t/m 8
Hoe laat? ’s Middags van
13.15 uur tot 14.00 uur
Waar? Schoolplein (bij regen
in de gang en hal)
Hoe? Ruil 1, 2 of 3 boeken
van jezelf! Het moeten wel
kinderboeken zijn; geen
strips.

Kinderboekenweek 2016
Het is prachtig om kinderen in aanraking te kunnen brengen
met boeken en verhalen. Je fantasie kan aardig op hol slaan
en je waant je even in een heel andere wereld bij het lezen van
een mooi, spannend of ontroerend verhaal.
Dit jaar vindt de Kinderboekenweek plaats van 5 t/m 16 oktober.
Op school vinden er in deze periode allerlei activiteiten plaats:
5 okt. 8.30 uur opening op het plein.
De groepen 3 t/m 6 gaan op verschillende dagen activiteiten
doen in het bejaardenhuis met de bewoners. U kunt dan
denken aan gezelschapsspelletjes, bingo, kleuren etc.
In alle groepen wordt er voorgelezen door opa’s en oma’s.
Op dinsdag 11 okt. is er ’s middags een kleedjesmarkt. Dit is een
boekenruilbeurs. De kinderen mogen 2 boeken van huis
meenemen die geruild mogen worden en een kleedje.
De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!

TIP: Neem een kleedje
mee. Ga in tweetallen zitten
en spreek af wie gaat ruilen.
De ander bewaakt het
kleedje. Wissel steeds af
voor ongeveer 5 minuten.

Tip bibliotheek
De Evenaar:
Kinderboekenweek 2016:
Mijn opa de bankrover: film
Woensdag 5 oktober, 15.30
uur
Heb jij het boek Mijn opa de
bankrover van Sjoerd
Kuyper al gelezen?
Vandaag draaien we deze
grappige film, die is
gemaakt naar dit boek.
Vanaf 8 jaar.
Locatie: theaterzaal De
Evenaar
Toegang: gratis
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Voor de groepen 1 t/m 4 is er een gouden
penseelkleurwedstrijd. Ook doen we met alle groepen mee aan
een landelijke wedstrijd. Maar dat is nog een verrassing.
Op donderdagmiddag 13 oktober is de afsluiting van de
kinderboekenweek. De groepen 5/6 en de groepen 7/8 kunnen
meedoen met de voorleeswedstrijd. Dit is op vrijdagmiddag 14
okt. Zo wordt de voorleeskampioen van de Stephanus gekozen.
We hopen met al deze activiteiten en de leuke nieuwe boeken
op een mooie kinderboekenweek.

Tip bibliotheek
De Evenaar:

Bieb in school
Binnenkort krijgen we een bibliotheek in school. De kinderen
kunnen boeken lenen om in de klas te lezen. Deze bieb zal 2 of 3
middagen van 13.15 u tot 15.15 u open gaan. Maar….
Om alles netjes te houden en de kinderen te begeleiden in het
kiezen van een boek hebben we hulp nodig. We zijn op zoek
naar vaders, moeders, oma's, opa's of iemand anders die het
leuk vindt om met boeken en kinderen bezig te zijn. Past dit bij u
of iemand die u kent? Opgave kan via de leerkracht of per
email info@stephanus.nl

Kinderboekenweek 2016:
Oma’s en opa’s: voor altijd
jong
Zaterdag 8 oktober
11.00 – 16.00 uur
De hele zaterdag zijn er
leuke activiteiten rondom
het thema van de
Kinderboekenweek. Met
een knipkaart kun je langs
alle tafels en je krijgt zelfs
een lekkere traktatie.
Kijk voor meer informatie op
de site of haal de flyer in de
bibliotheek. In de
Bibliotheek is van alles te
doen en te beleven.
Toegang: gratis

Bedrijventerrein
Via de schoolagent ontvingen we bericht dat het voor komt dat
kinderen op bedrijventerreinen in de omgeving spelen. Dit is
onveilig en geen speelterrein. In de bovenbouwgroepen is met
de kinderen gesproken over de gevaren van het spelen op een
bedrijventerrein.
Niet doen dus, want het is te gevaarlijk!

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!
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Opening van de Doorbraak
Dit weekend wordt de Doorbraak officieel geopend. Leerlingen
van groep 8 kregen onlangs een les aangeboden op school
over dit grootse project. Ook zijn er leerlingen geïnterviewd voor
een reportage.
Vrijdagochtend 30 september krijgen de leerlingen van groep 8
een kunstworkshop bij het terrein van De Doorbraak. In dezelfde
stijl als de kunstwerken die daar door de kunstenaar Rinus Roelofs
zijn gemaakt, maken zij daar samen met leerlingen uit Zenderen
en Ypelo, soortgelijke landschapssculpturen.
’s Middags mogen Bram Niehoff (8a) en Bas Exterkate (8b) nog
aanwezig zijn en meehelpen met de plechtigheden van de
officiële opening samen met de watergraaf.
Verder gaan er zaterdag een clubje leerlingen nog actief aan
het werk op het terrein van de Doorbraak om er
snoeiwerkzaamheden te verrichten. Voor meer informatie kijk op
de website hiervan: www.dedoorbraak.info

Deze maand

Anti-pestweek

zaterdag 1 oktober 2016

Vorige week hebben leerlingen het in veel klassen gehad over
wat te doen tegen het pesten op school. Dit is een zeer ‘hot’
thema waar we nog eens extra aandacht aan hebben
besteed. Ook zijn de vertrouwenspersonen op school de
groepen langs gegaan om het e.e.a. uit te leggen. Er werden
diverse digitale presentaties gemaakt, maar ook posters,
muurkranten en een ‘anti-pestkrant’.

Dag van de Doorbraak
festiviteiten: Wolbeslanden
zondag 2 oktober 2016
Presentatieviering
Vormelingen 9:30 uur
dinsdag 25 oktober 2016
Klus- en schoonmaakavond
maandag 31 oktober 2016
Studiemiddag. Kinderen vrij.
zaterdag 5 november 2016
19.00 uur Vormselviering

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!
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Kinderpostzegelactie
Afgelopen woensdag, 28 september, is nationale
kinderpostzegelactie weer van start gegaan. In de groepen 7 en
8 gaan de leerlingen weer de deuren rond voor een goed doel!

Nieuwe methode bij de kleuters
De groepen 1 en 2 werken sinds dit schooljaar met een nieuwe
methode ‘Onderbouwd”. Met deze methode gaan de kinderen
al spelend dingen leren. Hierbij krijgt de juf heel veel hulp van de
verschillende handpoppen zoals;
Arie de letterkanarie, Wim de woordspin, Hak en Plak apen, Mollie
de mol.
Regelmatig komt ook Tante Truus een bezoekje brengen in de
klas. Tante Truus houdt niet van rommel en wil graag samen met
de kinderen alles netjes maken, dingen sorteren etc………………

Volgende nieuwsbrief

1 november 2016

Tip! Voor meer foto’s; kijk op Klasbord van de groep van uw
zoon/dochter! Als u zich nog niet heeft aangemeld en dat nog
wel wilt doen, kijk dan in uw mailbox voor de klassecode en de
instructies! Desgewenst helpen wij u op school mee!

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!
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