05 oktober 2018

NIEUWSBRIEF
Algemeen
Open dag
Op woensdagochtend 17 oktober houden we
weer een open dag van 8.30 -12.00 uur. Een
mooie gelegenheid om ons kindcentrum eens
in vol bedrijf te zien. Met name ouders die
binnenkort een keuze moeten maken voor een
basisschool, zijn van harte uitgenodigd. Mocht
u deze ouders kennen, dan zou het fijn zijn
als u ze op onze Open dag wilt attenderen.

Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober hebben de stagiaires van
de leerafdeling samen met de kinderen de
Kinderboekenweek geopend met een dans en
‘vriend-schapsbogen’. Het thema van de
Kinderboekenweek is namelijk vriendschap.
Tot en met 14 oktober zullen we op allerlei
leuke manieren extra aandacht besteden aan
boeken en lezen.

Ontruimingsoefening
Op vrijdag 19 oktober houden we voor ons
hele kindcentrum een ontruimingsoefening.
(dus ook de peutergroep en de kdv).
Deze keer worden de kinderen er op
voorbereid en zullen we aan de kinderen
uitleggen waarom we dit doen.
School
Informatieavond
Wat fijn dat we zoveel ouders mochten
begroeten op de informatieavond van 27
september.

Nieuwe leerlingenraad
Met veel trots kunnen we de nieuwe
leerlingenraad presenteren:
Groep 8a: Dani en Daphne
Groep 7/8b: Thijmen en Nout
Groep 7:Florian en Fleur
Groep 6:Oscar, Tijs en Maud
Volgende week woensdag is de eerste
bijeenkomst van de leerlingenraad. We
wensen de leerlingenraad een goed jaar met
veel nieuwe ideeën!
Wijziging vrije dagen schooljaar 20182019
Helaas hebben we de vorige keer één datum
(23 jan.) vergeten te noemen. Hierbij het juiste
lijstje.
 12 november vanaf 12.00 uur
 23 januari de hele dag
 7 februari de hele dag
 24 juni de hele dag

Het overzicht van deze studiedagen, de
schoolvakanties en andere activiteiten is ook
te vinden in de agenda op de website.
Herfstvakantie
Nog even voor de duidelijkheid: Op vrijdag 19
oktober begint de herfstvakantie. We starten
weer op maandag 29 oktober.
Agenda
3 t/m 14
oktober
10
oktober
17
oktober
18
oktober
19
oktober
20 – 28
oktober

Kinderboekenweek
Bijeenkomst leerlingenraad
Open dag!

de Stichting YWCA(Young Womans Christian
Association).
De leraressen keken hun ogen uit en
bezochten een aantal groepen van de Eshorst.
We hebben ze spullen meegegeven zoals
schriftjes, pennen, papier en boeken. Hier
waren ze erg blij mee. Een aantal mensen uit
Beilen, Hijken en Hooghalen, waaronder 3 van
onze collega's, hebben begin september
geld bij elkaar gelopen en gefietst (in
Oostenrijk) voor een busje voor het vervoer
van de kinderen van deze school.
Onderwijs voor kinderen met een beperking is
in Tanzania is geen vanzelfsprekendheid.
Heel fijn dat ze onze school bezocht hebben en
fijn dat ze straks volop plezier van de bus
zullen krijgen.

Vergadering OR
Volgende nieuwsbrief
Herfstvakantie

Kinderopvang
Nieuw kleurtje
Vandaag heeft onze Technische Dienst de
muur in de kdv-ruimte een mooie frisse
blauwe kleur gegeven en daar zijn we erg blij
mee!

Ander nieuws/nieuws van buiten
Bezoek uit Tanzania
Donderdag 4 oktober kregen we bezoek van 2
leraressen uit Tanzania. Ze geven les aan
kinderen met een beperking op een school van

Gymnastiek voor kleuters
Ga jij al naar groep 1 of 2?
Dat betekent dat je groot genoeg bent om
mee te mogen doen met de gymnastieklessen
voor kleuters bij FIT Beilen. In deze les
oefenen we samen verschillende onderdelen
van het bewegen. Na 10 tot 20 lessen kun je
dan het Beweegdiploma halen! De lessen
worden gegeven op dinsdagmiddag van
14.30-15.15 uur in zaal 3 van in de blauwe hal
van de Drenthehal.
Het halen van een zwemdiploma voor je kind
is voor veel ouders de normaalste zaak van de
wereld en hoort bij de opvoeding. Het halen
van een beweegdiploma is nog niet zo
vanzelfsprekend, maar wel erg belangrijk voor
de motorische en sociale ontwikkeling van een
jong kind.
Samen met de KNGU zorgt FIT Beilen ervoor
dat kinderen op jonge leeftijd óók een
beweegdiploma kunnen halen. Dit kan zelfs
ondersteunend zijn voor het behalen van het
zwemdiploma, veel voor het zwemmen
benodigde vaardigheden worden op de
gymlessen aangeleerd. Kom dus langs en doe
mee!

Nieuwsbrief CJG
Het centrum voor jeugd en gezin (CJG)
informeert ouders onder andere via hun
nieuwsbrief over het opvoeden en opgroeien
van jeugdigen van 0-23 jaar. U vindt de
digitale nieuwsbrief hier.
Kinderclub
Hey hallo, jongeren van groep 7 en 8,
Nog eventjes en dan starten de
kinderclubavonden!
Wat is de kinderclub en wat doen wij?
Kinderclub wordt georganiseerd vanuit de PKN
gemeente in Beilen, voor de basisschoolkinderen van groep 7 en 8. Op deze avonden
hebben wij een thema. Over dat thema praten
we even en we doen er leuke spelletjes bij.
De clubavonden zijn om de week op donderdagavond in ‘het Valkenhof’. Wij beginnen om
18.45u en proberen de avonden om 19.45u
weer af te ronden. De eerste donderdagavond
zal plaats vinden op 1 november 2018.
Het zal erg leuk zijn als jij er bij bent!
Wij als leiding hebben er veel zin in!
Tot 1 november!
Je clubleiding;
Mark Selles, Jeroen Hepping, Annemieke
Blom, Anja Woltinge, Arnoud Zwiers, Martin
Hilberts en Heleen Nijhoff

