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NIEUWSBRIEF NO. 2
SCHOOLJAAR 2018 - 2019
8 OKTOBER 2018

Agenda oktober:
4
9
10
12
17

Start Kinderboekenweek
Informatieavond gr. 3/4
Start fluor spoelen
Afsluiting Kinderboekenweek
Ubbo Experience voor gr 8 van
14.00—17.00

17
22-26

Oud papier lopen
Herfstvakantie

Agenda november
6
6
7
11

Inspiratiedag SOOOG (Gr. 1 t/m 8
hele dag vrij)
Nationaal Schoolontbijt
Lampionnententoonstelling en
ouder-kijkavond
Sint Maarten (zaterdag 10 nov.
lampion lopen)

13
14
21
20 - 23

Studiemiddag team (Gr. 1 t/m 8
vanaf 12.00 uur vrij)
Start Schoolfruit
Oud papier lopen
Vorderingsgesprekken (vrijwillig)

Kinderboekenweek
Donderdag 4 oktober hebben we op feestelijke
wijze met alle kinderen de Kinderboekenweek
geopend. Kinderboeken over
vriendschap staan centraal in de
Kinderboekenweek 2018! De
auteur van het
kinderboekenweekgeschenk is
Jozua Douglas. Het motto bij het

OBS DE BOUWSTEEN
0597 - 331570

thema ‘Vriendschap’ is ‘Kom erbij’! De maker van
het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2018
is illustrator Milja Praagman.
De Kinderboekenweek
bestaat sinds 1955 en is de
grootste
leesbevorderingscampagne
voor kinderen in Nederland.
Het
kinderboekenweekgeschenk
wordt jaarlijks tijdens de Kinderboekenweek door
de boekhandel cadeau gedaan bij besteding van
ten minste € 10,- aan kinderboeken.
Op school besteden we uiteraard ook aandacht
aan de Kinderboekenweek! Dit doen we in
verschillende vormen.
Op vrijdagmiddag 12 oktober van 13.30 - 14.00 uur
presenteren we graag ons werk! Alle ouders,
verzorgers, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes en
andere belangstellenden zijn dan van harte
welkom op school.

Even voorstellen:
In september ben ik, Henriëtte
Krüger, gestart als interimclusterdirecteur van cluster 2 en
vervang ik Sjoerd Huinink. In de
afgelopen weken heb ik al even
kennisgemaakt met de vier scholen en zal ik de
komende weken vaker mijn gezicht laten zien.
Mijn rol is de schoolcoördinatoren te
ondersteunen bij het invulling geven aan
betekenisvol onderwijs. Tot 1 december ben ik 2
dagen beschikbaar voor de vier scholen, dat is niet
veel. Na 1 december worden mijn dagen
uitgebreid van 2 naar 3/4 dagen tot de
zomervakantie 2019. Ik zie uit naar een mooie
periode van samenwerken. Wij ontmoeten elkaar
vast op school, op een ouderavond of op een
ander moment. Samen maken we er een
fantastisch jaar van!
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Even voorstellen:
Hallo, mijn naam is Andrea Kant. Ik woon
samen met mijn man en kinderen in
Scheemda. Ik werk al jaren in het onderwijs
en ik heb op diverse scholen in de buurt
lesgegeven. Sinds dit schooljaar heb ik samen
met Aline, de groep 1b/2b. Mijn werkdagen
zijn dinsdag en woensdag. De eerste weken
zijn omgevlogen en ik heb het hier prima naar
mijn zin. Ik heb de leerlingen al goed leren
kennen en ook de meeste ouders. Ook kan ik
mijn weg in dit mooie, ruime schoolgebouw
al goed vinden. Samen met mijn nieuwe
collega’s zie ik dit schooljaar met plezier
tegemoet!

EU-Schoolfruit

We doen weer mee aan het project EU –
schoolfruit. Dit betekent dat we 20 weken
lang gratis schoolfruit ontvangen voor alle
leerlingen. EU-schoolfruit stimuleert kinderen
samen fruit en groente te eten. Kinderen
hebben elke dag minimaal twee keer fruit en
150 gram groente nodig. Om dat te halen
kunnen ze de eetmomenten op school niet
missen. Leerlingen die gezond eten: zitten
lekkerder in hun vel, krijgen minder snel
griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.
Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet
eten! Kinderen durven door EU-Schoolfruit
meer soorten fruit en groente te proeven.
Tijdens de EU-Schoolfruitweken zullen we
ook tijdens lessen aandacht besteden aan
gezond eten. In de week van 12 november
starten de leveringen van het schoolfruit. Dit
betekent dat de leerlingen vanaf die week op

woensdag, donderdag en vrijdag in de
ochtendpauze een fruithapje krijgen. Op deze
dagen hoeven ze enkel iets te drinken mee te
nemen voor de ochtendpauze. De lunchtas
van 12.00 uur (met eten en drinken) moeten
de kinderen wel gewoon meenemen.

Lampionnententoonstelling en
kijkavond
De lampionnententoonstelling is woensdag 7
november. Ook dit jaar houden we de
tentoonstelling weer samen met de
peuterspeelzaal. Ouders, opa´s en oma´s en
andere belangstellenden zijn vanaf 17.30 uur
welkom. De lampionnententoonstelling duurt
tot 18.15 uur. Vanaf
die tijd bent u in de
gelegenheid om
samen met uw
(klein)kind een kijkje
in
het werk van uw
(klein)kind te nemen.

Oud papier
De opbrengst van het oud papier van de
maand augustus en september
was ruim €600,- per maand.
Alle vrijwilligers in deze maand
bedanken wij weer heel
hartelijk voor de inzet!

Kinderraad
De sollicitatierondes voor een plekje in de
Kinderraad zijn weer geweest.
Kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zich
verkiesbaar stellen voor een plekje in de
kinderraad. Zij vertegenwoordigen hun groep
en brengen ideeën en gespreksonderwerpen
in die uit de groep komen. Per leerjaar
worden twee kinderen gekozen. Net als vorig
jaar zal juf Ina (onze intern begeleidster) de
kinderraadsvergaderingen begeleiden. De
eerste bijeenkomst is dinsdag 9 oktober. De
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volgende kinderen zitten dit jaar in de
kinderraad: Niek en
Sophie uit groep 5;
Dilan en Collin uit
groep 6; Niek en
Monique uit groep 7;
Daniël en Daniël uit
groep 8.

Tips van het LOT
Behandelen van hoofdluis
De beste aanpak is om het haar twee
weken lang elke dag goed door te
kammen met een ‘fijntandige’ kam. Het
duurt 10 dagen voor een eitje van een
hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk
te verwijderen, maar hoofdluizen blijven
in de luizenkam achter. Als u twee weken
elke dag kamt, kunt u alle
hoofdluizen verwijderen.
Hoe kunt u kammen?
• Maak het haar nat en verdeel
eventueel crèmespoeling door het haar.
Het kammen gaat makkelijker als u
crèmespoeling gebruikt. Kam met een
gewone kam of borstel eerst de klitten uit
het haar.
 Houd het hoofd voorover, boven een
wasbak of een wit stuk papier. Kam
het haar met een fijntandige kam
(zoals een luizenkam) van achter naar
voren, begin telkens dicht bij de
hoofdhuid. De hoofdluizen zitten
namelijk op de hoofdhuid. Zorg dat u
elke haarpluk doorkamt.
 Veeg de kam regelmatig af aan een
stuk keukenpapier of papieren
zakdoek. Gooi deze na afloop weg.
 Neten kunt u verwijderen met de
nagels. Eventueel kunt u de neten
deppen met een doekje waar azijn op
zit. Dan laten de neten makkelijker los.
 Spoel de crèmespoeling uit het haar.



Maak de kam na gebruik goed schoon
met water en zeep.
U kunt deze behandeling eventueel
combineren met een antihoofdluismiddel.
Ook dan is het belangrijk dat u twee
weken lang elke dag het haar doorkamt. U
kunt het beste een antihoofdluismiddel
gebruiken waar dimeticon in zit.
Hoofdluizen worden steeds vaker
ongevoelig voor antihoofdluismiddelen
met malathion of permitrine.

Schoolzwemmen 5/6a en 6b/7
We zijn blij dat het zwemproject Oldambt
Zwemveilig voor alle groepen 5 & 6
gecontinueerd wordt vanuit de gemeente.
Onze school mag ook meedoen met groep
7. Het doel is de zwemvaardigheid
bevorderen. De lessen zijn in het
zwembad De Hardenberg. Op donderdag
15 november mogen de ouders van de
leerlingen van groep 5/6a komen kijken
van 13.15 tot 14.00 uur. Op donderdag 13
december mogen de ouders van de
leerlingen van groep 6b/7 komen kijken.

