Nieuwsbrief november 2017

Jaargang 27

Nummer 3

De komende maand:
Agenda

maandag 30 oktober 2017
Start techniekweek

30 oktober 2017

t/m 10 november: Themaweken techniek

2 november 2017

Meester Marco afwezig i.v.m. ICT- studiemiddag

zaterdag 4 november 2017

2 november 2017

14.30 uur: Podiumoptredens door groep 1B, 2B, 3,
5, 7A en 7B

19.00 uur Vormselviering

4 november 2017

19:00 uur: Vormselviering

maandag 20 november 2017

6 november 2017

2e bijeenkomst Kinderforum

7 november 2017

20:00 uur: OR- vergadering

En donderdag 23 november
10 minutengesprekken

8 november 2017

20:00 uur: Ouderavond 1e Communie

8 november 2017

14:30- 16:00 uur: Doe-middag vmbo (Basis, kader,
en GT) locatie Van Renneslaan

9 november 2017

15:00 tot 16:30 uur Tentoonstelling Techniek in
school voor ouders en andere belangstellenden

10 november 2017

Nationaal schoolontbijt: De groepen 5 t/m 8
gaan naar het ROC ontbijten

13 november 2017

Deze week start de levering van 3 stuks
schoolfruit per kind per week (20 weken lang)

14 november 2017

10:00 uur Groep 4 gaat naar Hof 88 de
voorstelling Lot Broedt kijken

14 november 2017

19:30 uur: Algemene informatieavond PIUS X
locatie Renneslaan voor ouders van gr. 8 lln.

17 november 2017

8:30 uur: School wordt versierd voor de komst van
Sinterklaas

18 november 2017

Aankomst Sinterklaas in Nederland

19 november 2017

Aankomst Sinterklaas in Bornerbroek

20 november 2017

Tien minutengesprekken

21 november 2017

19:30 uur: Algemene informatieavond PIUS X
locatie Aalderinkshoek voor ouders van
leerlingen groep 8

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

Nieuwsitems die er extra
bijkomen, publiceren wij op de
website onder het kopje
‘laatste nieuws’.

Pagina 1 van 6

St. Stephanus

Nieuwsbrief

22 november 2017

De strooipieten komen op bezoek

23 november 2017

Tien-minutengesprekken

23 november 2017

Kunstuitleen door 4 kinderen uit de groepen 7

27 november 2017

18:30 uur: Kinderen van groep 4 maken met
ouders een adventskrans

27 november 2017

19:30 uur: MR- vergadering

28 november 2017

Kinderen zetten hun schoen op school

28 november 2017

Knutselmiddag voor de kleutergroepen

29 november 2017

schooljaar 2017-2018

19:30-21:30 uur: Informatieavond over tto
(tweetalig onderwijs) voor leerlingen van groep 8
en ouders. Plaats: locatie Aalderinkshoek

30 november 2017

Continurooster tot 14:15 uur

5 december 2017

’s Morgens komt Sinterklaas op school. Middag
gewoon les

7 december 2017

Kunstuitleen voor de kinderen van groep 6

8 december 2017

8:30 uur: Versieren school thema Kerst

[datum]

Themaweek “Techniek”
30 Oktober zijn de Techniekweken gestart. Professor K. Bouter liet
de kinderen kennismaken met techniek. In alle groepen gaan
de kinderen met en zonder hun leerkrachten aan de slag.
De oudervereniging maakt mogelijk dat alle groepen naar Oyfo,
het techniekmuseum in Hengelo gaan.
Wat fijn dat er weer zoveel ouders mee willen rijden. Alvast
bedankt.
Hieronder nog even op een rij wie wanneer naar
techniekmuseum Oyfo gaat en wat zij er gaan ontdekken en
doen:
Datum
Dinsdag 31
oktober
Dinsdag 31
oktober
Woensdag 1
november

Groep
7

Programma
Maken & Gamen

8

Bruggen bouwen

4

Proefjes
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Donderdag 2
november
Donderdag 2
november
Vrijdag 3
november
Dinsdag 7
november
Woensdag 8
november
Donderdag 9
november

Nieuwsbrief
5

Torens bouwen

2

MaakMuseumtocht
MaakMuseumtocht
MaakMuseumtocht
Even Kennismaken

6
3
1
1/2
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MaakMuseumtocht

Week van de techniek Almelo
LET OP:
De Gemeente Almelo heeft het nog mogelijk gemaakt dat de
groepen 7 en 8 een techniekbedrijf gaan bezoeken. Zij gaan
hier op de fiets naar toe, dus neem je fiets mee die dag!
Dinsdag 7 november gaat groep 7a naar Erna Sport (Almelo).
Dinsdag 7 november gaat groep 7b naar VDL (Almelo).
Donderdag 9 november gaat groep 8 naar Urenco (Almelo).
Groep 8 moet deze dag een lunchpakket meenemen en ze
blijven allemaal over tussen de middag!

Gruwelijk eng was de Kinderboekenweek dit jaar
We hebben monsters geknutseld. En de mooiste monsters
werden opgehaald door de MOD (monster-opsporings-dienst).
De werkstukken werden tentoongesteld bij boekhandel
Broekhuis.
De versierouders hebben de hal/school prachtig eng versierd.
Bedankt versiergroep!
Hierna kon de Kinderboekenweek echt van start. Een juf werd op
de hielen gezeten door het boekenmonster. Het monster ging
pas weg als we heel veel boeken hadden gelezen. En dat lukte!
Het lezen van boeken in het donker was ook heel griezelig eng.
Gaaf was dat om in het donker met een zaklantaarn een boek
te lezen. In groep 7 stond een tent waarin je in het donker een
boek kon lezen.
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En de kinderen zochten monsters in de gang. Ze mochten daar
anderhalve week over doen maar er werd zo fanatiek gezocht
dat alle kinderen ze meteen de eerste dag al hadden
gevonden.
Op een bord in de hal hingen plaatjes van enge dingen. De
kinderen moesten raden welke leerkracht hoort bij het enge
plaatje.
De afsluiting van de Kinderboekenweek was knallend eng met
optredens van monsters, heksen en zombies. Ook werd de
uitslag van de kleurwedstrijd bekend gemaakt.
Op vrijdag werd de voorleeskampioen van onze school
gekozen. Van groep 5-6 heeft Niels Hondenbrink gewonnen en
van groep 7-8 won Imke van der Klamp. Imke mag onze school
vertegenwoordigen tijdens verdere rondes. Wij wensen haar heel
veel succes!
Al met al was het een geslaagde Kinderboekenweek. We kijken
er met veel plezier op terug.

Fietscontrole
Wat hadden veel kinderen hun fiets meegebracht. Alle fietsen
werden door de fietsenmaker Meulenkamp nagekeken.
Elk kind kreeg van hem een kaart waarop stond wat er mogelijk
aangepast moet worden.
Bij veel fietsen werden erg zachte banden gezien. Dat kon ter
plekke verholpen worden.
Fietsenmaker en zijn medewerker en natuurlijk ook meneer Frans:
bedankt voor de controle!

Beschuit met muisjes
Dat juf Sharon van groep 2 een meisje gaat krijgen, wisten we al
dankzij beschuit met roze muisjes. Maar er werd nog een keer
getrakteerd. Juf Nisha trakteerde op soesjes met roze en blauwe
muisjes...
Nee, geen tweeling, Juf Nisha houdt nog even geheim of ze een
meisje of een jongen krijgt.
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Ze gaat in het voorjaar met zwangerschapsverlof.
Juf Sharon wordt na de kerstvakantie vervangen door Naomi
van Grondelle. Naomi liep op onze school stage en is bij ons
bestuur werkzaam geweest in kleutergroepen. Voor juf Sharon
met zwangerschapsverlof gaat, maken de kinderen kennis met
haar.

Gespreksavonden
Op maandag 20 en donderdag 23 november worden 10minutengesprekken gehouden. In groep 7 en 8 mogen de
kinderen hierbij aanwezig zijn.
De indeling gebeurt vanuit het administratiesysteem. Hierdoor
kan met voorkeuren geen rekening gehouden worden. Bent u
op één van de beide avonden verhinderd, dan kan dit wel
worden meegenomen.

Volgende maand
donderdag 30 november 2017

Continurooster
dinsdag 5 december 2017
Sinterklaasfeest
maandag 25 december 2017

t/m 5 januari kerstvakantie

ATTENTIE!
Ons telefonienetwerk is
in onderhoud. De
komende weken zijn wij
normaal telefonisch
bereikbaar. Uitgaande
telefoongesprekken zijn
daardoor anoniem. Dus
geen
nummerherkenning!
Dit is slechts tijdelijk.
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Gym ‘Level Upp’
Vanuit de gemeente Almelo worden gymlessen aangeboden
voor kinderen van de basisschool.
Deze gymlessen zijn bedoeld voor kinderen die wat moeite
hebben met gymnastiek. Door de lessen gaan ze makkelijker
bewegen, krijgen ze meer zelfvertrouwen en wordt gym weer
leuk!
De lessen worden o.a. aangeboden in de IISPA. Er wordt gestart
met 2 gratis lessen.
Denkt u dat uw kind hiervoor in aanmerking komt, neem dan
gerust contact op met school (juf Rimke juf Annelies of de
leerkracht van de groep) of met Saskia Klaassen (Sportbedrijf
Almelo tel. 06-20873079).

Nationaal Schoolontbijt
Op 10 november zijn de groepen 5 t/m 8 uitgenodigd bij het
ROC te Almelo voor het nationale schoolontbijt.
Niet ontbijten is ongezond, dus wanneer er een kleinigheid wordt
gegeten thuis is dat prima.
De kinderen gaan per fiets om 8.25 uur naar Almelo.
Kinderen die op het Nijrees wonen of op de Windmolenbroek,
hoeven niet eerst op school te komen.
Zij kunnen verzamelen bij Vos hengelsport. Daar worden ze door
de anderen “opgepikt”.

‘Fruit, een lekkere buit’
We ontvingen via het Europese fruitproject een spaarposter
waarop kiwi-stickers kunnen worden verzameld voor gratis
klasballen. Sparen we 150 stickers, dan verdienen we 10 ballen.
Kunnen de leerlingen 300 stickers verzamelen, dan levert dat
maar liefst 20 klasballen op.
Hoe meer ballen, hoe meer beweging!
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