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De komende periode staat het thema
‘Oceanen’ centraal bij veel lessen.
De Noordwijkse Methode leidt ons door
dit thema, waarbij uitgangspunt bij de
zaakvaklessen de onderzoekende houding van de kinderen is.
Het thema is heel breed: van plastic
soep tot waterbeheer in Noord-Holland,
van de kringloop van water tot de Marianentrog. Ook bij taal kan het thema
worden uitgewerkt (groep 7-8 werkt bij
taal aan het thema ‘Plastic Soep’).
Het worden interessante weken, zeker
als de kinderen niet alleen hun eigen
meester of juf in de klas hebben. Juf
Maureen doet in groep 3 t/m 8 geschiedkundige aspecten, juf Tanja biologische
en meester Ton aardrijkskundige.

De komende periode
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20:00 Vergadering Ouderraad
Studiedag Team, KINDEREN VRIJ
Schoolzwemmen gr7-8 en 5-6
Cleanup Day gr7-8

Gastles Hoogheemraadschap gr7-8
15:45 Vergadering Feestcommissie
19:30 Vergadering Medezeggenschapsraad
12:00 Start Kinderpostzegelactie

Maandag 14 september:
Vergadering Ouderraad
Maandagavond, 20.00
uur, vergadert de Ouderraad voor de eerste
keer dit schooljaar.
De Ouderraad vertegenwoordigt de ouders van
de school en overlegt met de schoolleiding over de dagelijkse gang van zaken
op school.

Vergaderingen zijn openbaar, het staat
een ieder vrij mee te luisteren, te denken en/of mee te denken. Verderop in de
Ruimtepost de agenda.

Dinsdag 15 september:
Studiedag Team, KINDEREN VRIJ
Dinsdag heeft het Team een Studiedag.
Centraal staan deze dag o.a. het werken
met de Noordwijkse Methode en de invoering van de nieuwe rekenmethode
‘Wereld in Getallen’.
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De
vrij.

kinderen zijn deze dag

Woensdag 16 september:
Laatste keer Schoolzwemmen
Woensdag gaan de groepen 7-8 en 5-6
voor de laatste keer Schoolzwemmen.
Vanaf volgende week staan de gymlessen weer in het schema op de donderdagochtend.

Woensdag 16 september:
Cleanup Day gr7-8
Een mooie combinatie van het Earthkeepersproject en het thema ‘Oceanen’: de
Cleanup-actie door groep 7-8.

Elk jaar doen er 20
miljoen mensen uit 180
landen mee aan de
grootste wereldwijde
opruimactie van het
jaar. Dit jaar organiseert
Plastic Soup Foundation,
samen met Nederland
Schoon, een speciale
World Cleanup Day voor scholen.
In het hele land komen kinderen en
jongeren in actie voor een schone planeet.
Voor meer informatie over de actie, klik
HIER voor de website van de organisatie.

Wat nog komen gaat
14 september: Vergadering Ouderraad
Agenda vergadering Ouderraad
Maandag 14 september 2020, aanvang 20.00 uur
1. Vaststelling agenda
2. Notulen vorige vergadering 9 juni en actielijst
3. Mededelingen
Medezeggenschapsraad, Team, TSO, Feestcommissie, Luizenploeg
4. Corona periode
4.1 algemeen
4.2 continu rooster
5. Thema Oceanen
6. Ouderbijdrage
7. Bankwijziging
8. Parro
9. Ouderbetrokkenheid
10. Jaarverslag 2019/2020
11. Rondvraag en sluiting

Ouderbetrokkenheid
“Wat kan ik betekenen
voor de school van
mijn (klein-)kinderen?
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Volgens het corona-protocol mogen ouders
‘op afspraak’ onder schooltijd de school in.
Dat geeft ons weer de mogelijkheid om de
ouderhulp ook dit schooljaar op te zetten.
In de loop van de komende week ontvangt u
via Parro een link naar een google-document
met de taken waarvoor wij ouderhulp kunnen
gebruiken.
Naast hulp bij o.a. technieklessen en gezelschapsspelletjes in de onderbouw zoeken
we dit jaar ook ouders die de school willen
decoreren. Met name bij de thema’s van De
Noordwijkse Methode kunnen we hulp gebruiken, maar ook bijvoorbeeld bij Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval kunnen we hulp
gebruiken.

Jarigen

De TSO (‘de Overblijf’) is op zoek
naar ouders of grootouders die op
dinsdag of donderdag op de
standby-lijst willen.
Op deze dagen is er soms een grote
groep overblijfkinderen en moet er
gedraaid worden met 2 overblijfkrachten. Het gebeurt echter wel
eens dat er 1 overblijfkracht uitvalt.
In die gevallen (niet structureel) is
het handig als er (groot-)ouders gebeld kunnen worden die op de reservelijst staan.
U kunt zich aanmelden bij TSO-coordinator Debby Laan (overblijvenopschool@outlook.com).

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
De komende week zijn
13 september: Puck (gr6)
14 september: Thijs (gr7)
15 september: Jamilynn (gr8)
16 september: Nick (gr4)
18 september: Vince (gr1)
jarig.
We wensen jullie
een hele fijne verjaardag.

Uitsmijters
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Voorbereiden op de start van het
thema Oceanen: groep 3-4 schildert
haaien.

Voorbereiden op de start van het
thema Oceanen: je kunt groep 5-6
pas binnen na het passeren van een
gevaarlijke haai.

