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Agenda
Vrijdag 3 december
Sinterklaasviering

wk 46

Veegouders uit BB4
vrijdag 19 november

Open Podium
Vandaag hebben de leerlingen van MB1
en BB1 op het podium gestaan. MB1 heeft
ons meegenomen in een ‘rondje rond de
wereld’ met bijzondere weetjes,
bezoeken aan verschillende landen en
met verschillende talen. Ze hebben zelfs
in verschillende talen gezongen!
BB1 nam ons mee op Haps kamp,
helemaal terug in de ijzertijd met een
mooi toneelstuk waarin ze ons echt
meenamen in wat ze in het Hapsdorp
hebben meegemaakt. Van de 21ste eeuw
terug naar de ijzertijd is het wel een
hele stap, zonder toiletspullen, geen
telefoon, geen kant en klaar eten uit de
supermarkt, maar alles zelf vinden in de
natuur en zelf bereiden. BB1 heeft ook
mooie liedjes gemaakt waarbij er 2
leerlingen de groep muzikaal hebben
begeleid. Eén keer met een harp en één
keer met een gitaar. De optredens van
beide groepen waren weer prachtig!
Binnen de school hebben alle kinderen
dit via een livesteam kunnen volgen. De
leerkrachten zetten binnenkort foto’s in
het ouderportaal.

voorbereidingen. Ook in de klassen wordt
flink geknutseld zodat straks de school
mooi versierd is. De leerlingen gaan in de
komende weken ook kruidnoten bakken
in hun groep. In volgende nieuwsbrieven
houden wij u op de hoogte van de
ontwikkelingen. Veel plezier met de
liedjes!

Junior Einstein
Wist je dat kinderen met een bibliotheekpas niet alleen boeken kunnen
lenen, maar ook bijvoorbeeld gratis
online kunnen oefenen op Junior
Einstein? Junior Einstein gebruiken wij
hier op school ook! Op de website vind je
Het optreden van OB3 volgt later.
verschillende vakken. Bijvoorbeeld
Jammer genoeg ging dit nu niet door,
rekenen, topografie en begrijpend lezen.
doordat de juf van OB3 deze week geveld Als je klikt op één van de vakken kun je
was door griep.
aangeven in welke groep je kind zit.
Hierna geef je aan op welk niveau je wilt
oefenen en kan je kind ermee starten.
Junior Einstein is gratis voor leden van de
Bibliotheek. Inloggen doet je kind met
zijn lenerspasnummer en het
wachtwoord dat hij gebruikt voor het
verlengen of reserveren van materiaal
dat je hebt geleend
De komst van Sinterklaas
https://www.jeugdbibliotheek.nl/inform
Mogelijk heeft u deze week, samen met
atie-over... Let op: Je moet dan niet
uw kind(eren), in het Sinterklaasjournaal
inloggen via Junior Einstein zelf, maar
de belevenissen kunnen volgen van
via de bibliotheek.
Sinterklaas en zijn Pieten. Altijd weer
spannend om te zien of/hoe zij richting
ons land koersen. De onderstaande QRcode verwijst naar de liedjes die wij
samen met de kinderen aan het
instuderen zijn. In de digitale boekenkast
van ons ouderportaal kunt u de teksten
eveneens vinden. Op vrijdag 3 december
hopen wij Sinterklaas te mogen
ontvangen op onze school. Achter de
schermen zijn wij druk bezig met de
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Jarigen
De jarigen worden vermeld in
ons ouderportaal

Vervolg Junior Einstein…
https://www.jeugdbibliotheek.nl/.../di
gitale-bronnen... Kies voor: naar Junior
Einstein. Maar ook met
https://www.yoleo.nl kunnen kinderen
tot 10 boeken tegelijkertijd lenen,
gedurende 3 weken. Als ze het boek of
de boeken in die tijd niet zelf hebben
ingeleverd verdwijnen ze automatisch
uit de boekenkast. Zijn de boeken uit de
boekenkast verdwenen, maar hadden ze
het boek of de boeken nog niet uitgelezen? Dat is geen probleem, ze kunnen
het boek opnieuw lenen en lezen dan
verder waar ze gebleven waren.
Kinderen maken zelf, met toestemming
van hun ouder(s), een account op Yoleo
aan en koppelen dit aan hun lidmaatschap van de openbare bibliotheek. Bij
de eerste keer inloggen op je account
verschijnt er automatisch een pop-up
waarin gevraagd wordt of je lid bent
van de bibliotheek. Klik op ja, dan
wordt je gevraagd om je pasnummer en
bijbehorend wachtwoord in te vullen.
Vervolgens wordt automatisch gecontroleerd of je lidmaatschap geldig is.
Heb je een geldig lidmaatschap dan kom
je vanzelf terug bij Yoleo en kun je
boeken lenen.

Vanuit de MR
Afgelopen woensdag was er weer en MR
vergadering war verschillende zaken
zijn besproken. De begroting voor 2022
is helder en goed gekeurd. Wat voor
gevolgen eventuele nieuwe Corona
maatregelen hebben is nog even
afwachten.
Eén van de Gouden regels:

