Nieuwsbrief
oktober 2019
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van oktober 2019. We geven u informatie over verschillende activiteiten en u treft
de planning voor de komende weken aan.
Kind op maandag
Week 40: 30 sept. t/m 4 okt. 2019
Sem, Cham en Jafet, Genesis 9:18-29
Een familie wordt een volk, Genesis 10:1-32
De toren van Babel, Genesis 11

Week 41: 7 t/m 11 oktober 2019
Abram wordt geroepen, Genesis 12:1-9
Abram naar Egypte, Genesis 12:10-20
Lot mag kiezen, Genesis 13:1-18

Week 42/43: 14 t/m 25 oktober 2019
De belofte van God, Genesis 15:1-21
Hagar vlucht, Genesis 16:1-16
Drie mannen, Genesis 18:1-15

Week 44: 28 okt. t/m 1 nov. 2019
Abraham bidt voor Sodom, Genesis 18:16-33
De verwoesting van Sodom, Genesis 19:1-29
De dochters van Lot, Genesis 19:30-38

lied van de maand:
Onderbouw:
NLB: 805 Abraham, Abraham

lied van de maand:
Bovenbouw:
NLB 806, Zomaar te gaan

Het thema van deze periode is ‘Wat wordt het?’ Aan het begin van het schooljaar is dat een belangrijke vraag. Wat
wordt het voor jaar op school? Wat verwachten de kinderen, wat hopen ze, waar zien ze misschien ook tegenop?
En hoe gaan ze daar vervolgens mee om? Welke keuzes maken zij zelf om dit schooljaar tot een succesvol jaar te
maken? En hoe worden ze daarin geholpen door anderen? De verhalen kunnen helpen om daarover na te denken.

Kinderboekenweek 2 oktober REIS MEE
Op woensdag 2 oktober starten we de Kinderboekenweek gezamenlijk met een circuit. Het thema is dit jaar ‘Reis
mee’. We besteden in onze lessen extra veel aandacht aan (voor)lezen en doen verschillende activiteiten. Ook
komt er in elke groep twee keer een kunstenaar langs om met de kinderen beeldend te werken aan dit thema.
U zult hier vast nog wel meer van zien en horen!

4 oktober groep 7-8 Woudagemaal
Biologie voor iedereen! Dat is het doel van de Week van de Biologie. Want iedereen heeft biologie nodig bij
belangrijke keuzes op het gebied van voeding, gezondheid, klimaat en energie.
Dit jaar start de Week van de Biologie op maandag 30 september en duurt tot en met zondag 6 oktober.
Het thema dit jaar bij het Woudagemaal is: Leven in en bij schoon, voldoende en veilig water!
Als inleiding van de week van de biologie willen we kinderen van groep 7 en 8 kennis laten maken met een zeer
belangrijke uitvinding in de biologie: de microscoop
Daarnaast vertelt een medewerker van het Wetterskip wat zij doen in hun laboratorium om te waken over de
waterkwaliteit. Het laboratorium is het kenniscentrum op het gebied van monsterneming, chemie en biologie.

Nadat we deze les hebben afgesloten met een kort filmpje over Kleine Waterbeestjes van Ernst’s
OnderWaterWereld gaan we naar het gemaal voor een rondleiding waarbij onder andere wat wordt verteld over
waterkwantiteit en kwaliteit
Tot slot gaan de kinderen met een schepnet aan de slag om kleine beestjes uit het water van onze vijver te halen.
Samen met een medewerker van het Wetterskip gaan we vervolgens kijken of we de beestjes herkennen en wat
de gevonden dieren zeggen over de waterkwaliteit van de vijver onder het bezoekerscentrum van het
Woudagemaal. Aan de aanwezigheid van kleine kriebelbeestjes kunnen we namelijk afleiden of de waterkwaliteit
ook voor mensen en vee goed is.

Gratis boeken voor de schoolbieb !
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij
willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om
samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste,
spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we
kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie? • U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere)
kinderboek(en) bij uw lokale Brunawinkel en levert de kassabon voor 1 november in op
school. School krijgt dan een tegoedbon voor nieuwe boeken. Hoe meer bonnen … hoe
meer boeken.
20% van het totaal verzamelde bedrag aan bonnen mogen wij aan boeken besteden!

Nieuws uit de bibliotheek
Het schooljaar is weer begonnen! De voorbereidingen voor de Kinderboekenweek(KBW) zijn al in volle gang. Het
thema van de landelijke Kinderboekenweek, die dit jaar van 2 tot 12 oktober plaatsvindt, is dit jaar Reis mee!
Tijdens deze Kinderboekenweek staan vooral voertuigen centraal. Rondom het thema hebben we alweer een leuk
programma ontwikkeld. Groep 4 wordt door de bibliotheek uitgenodigd voor een Kinderboekenweekbezoek.
Natuurlijk wordt de bibliotheek leuk versierd met posters en vlaggetjes en vindt u hier leuke boeken rondom het
thema. De meeste bekroonde boeken kunt u inzien en na de KBW lenen. Het gouden griffelboek wordt pas
bekend gemaakt aan de vooravond van de KBW, dus op dinsdagavond 1 oktober.
In alle bibliotheken vindt nog een leuke actie plaats voor het publiek. De inhoud houden we nog even geheim.
Houd dus de media in de gaten.
Tip: iedereen tot 18 jaar kan gratis lid worden van de bibliotheek en bovendien is de bibliotheek Boetevrij, dus
kom snel langs!

Reis mee! Zwerfboek

We kunnen niet vaak genoeg benoemen hoe belangrijk lezen is. Tijdens de KBW besteden wij op school natuurlijk
extra aandacht aan het lezen van boeken. Het thema van de KBW is Reis Mee! En het leek ons een goed idee om
de kinderen van groep 1 t/m 4 een zwerfboek mee te geven. Groep 5 t/m 8 moest zelf een boek van thuis
meenemen. Dit boek mogen de kinderen overal achterlaten, zodat de boeken ook een hele reis maken,
bijvoorbeeld; bij de dokter of de tandarts, in een winkel, bij familie of vrienden, verzin het maar. Op de boeken
staat een sticker van onze school en wie weet reizen onze boeken de hele wereld rond!

Woudagemaal drie dagen onder stoom, met speciale kinderrondleidingen
Belangstellenden zijn van dinsdag 15 tot en met donderdag 17 oktober tussen
10.00 en 17.00 uur welkom in het grootste stoomgemaal ter wereld dat nog in
functie is. Een unieke kans om het UNESCO Werelderfgoed in werking te bekijken!
Vanwege het succes bij de vorige draaidagen zijn er ook deze keer speciale
kinderrondleidingen.
Extra Woudabeleving
Bezoekers kunnen hun auto op de nieuwe parkeerplaats bij het Woudagemaal parkeren en meerijden met de
ecoshuttle naar het gemaal. Tijdens het busritje geeft de chauffeur een enthousiaste toelichting. De shuttle is
voor iedereen een leuk en gezellig begin van het bezoek aan het historische gemaal.
Kinderrondleidingen
Tijdens de draaidagen zijn er weer gezellige kinderrondleidingen. Deze rondleidingen zijn voor kinderen van 6 tot
en met 12 jaar. Ze starten op alle drie draaidagen om 11.00 uur en om 15.00 uur. De kinderen ontvangen na
afloop een leuke verrassing.
Let op: het is belangrijk om je voor de speciale kinderrondleidingen zo snel mogelijk aan te melden via
info@woudagemaal.nl. Het aantal plaatsen is namelijk beperkt. Zet in de mail de datum en tijd wanneer je wilt
komen.
Houd voor het laatste nieuws over de draaidagen onze website in de gaten: www.woudagemaal.nl.

Hulp gezocht
Herinnering : Als bijlage bij de nieuwsbrief van september zat een formulier ‘hulp gezocht’. Wij kunnen zo hier en
daar wel eens wat extra handen gebruiken. Zou u dit formulier willen invullen en aan uw kind meegeven (of terug
mailen)?
Let op, het is na invullen geen verplichte afspraak, maar meer een richtlijn voor ons. Wie zou ons waar wel mee
willen helpen?

Verjaardagen
Oktober
9 Juf Grietje
15 Sven 3-4
16 Sil 3-4
19 Kornelis 7-8
22 Jelte W 1-2
24 Kian 7-8
30 Magdalena 1-2

November
4 Nadine 7-8
11 Kris 7-8
17 Joukje
19 meester Teije
18 Thomas 7-8
21 Thijs 5-6

Agenda
Oktober
2 start KinderBoekenWeek
4 excursie groep 7-8
21-25 Herfstvakantie
30 Luizencontrole

November
6 nationaal schoolontbijt
22 Studiedag Team – kinderen vrij
25 1e weekopening Kerst

Mocht u ergens vragen of opmerkingen over hebben, dan bent u van harte welkom bij de teamleden en/of de
directie.
Hartelijke groet, Team Rehoboth

