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AGENDA
9 november
17 november
18 november
23 november
26 november
30 november
3 december
9 december
10 december
16 december
23 december
24 december

Lampionnenshow
GMR
MR
Oud papier
Sinterklaashulpdiploma
Koffiemoment Voortgezet
Onderwijs
ANWB Streewise
Sinterklaasviering
MARGEDAG/LEERLINGEN VRIJ
Nieuwsbrief
Oud papier
Kerstviering
Start kerstvakantie. Leerlingen om
12.00 uur vrij.

Beste ouders / verzorgers,
Gisteren heeft u via de mail een brief ontvangen met
informatie over de lampionnenshow dit schooljaar. Deze
informatie zit ook in de bijlage van deze nieuwsbrief.
Helaas gaat het plan om de show in de school te
houden niet door. Het alternatief is dat we met de
leerlingen en hun lampion een ronde door het dorp gaan
lopen, samen met de Wingerd.
We hebben ook als school weer meer
voorzorgsmaatregelen te nemen om corona te
voorkomen. Een activiteit met bezoekers (ouders) in de
school is niet meer verstandig. Vandaar dit alternatief, in
de buitenlucht.
In de coronapersconferentie is natuurlijk veel gezegd
over voorzorgsmaatregelen om corona te voorkomen.
Als school zijn we hier alert op. Er zijn geen invallers te
vinden. Mocht een van de leerkrachten ziek worden, dan
is het maar de vraag of we de vervanging intern kunnen
oplossen. De noodoplossing zou zijn dat leerlingen een
dag geen school hebben. Dat vinden we natuurlijk niet
wenselijk. Vandaar dat we ziek worden proberen te
voorkomen. We roepen u dan ook op om bij afspraken
op school de voorzorgsmaatregelen te hanteren. Blijf op
1,5 m. afstand en bij klachten de afspraak afzeggen.

VERKEER
U heeft vast het mooie zebrapad bij onze school al
bewonderd. Ook is er op de rijbanen van de Floralaan
aangegeven dat er een schoolzone is. Dit om
bestuurders ervan bewust te maken dat er rustig
gereden moet worden in dit deel van de straat.

Om leerlingen vaardiger te maken in het verkeer is op
30 november ANWB Streetwise bij ons op school. De
leerlingen leren en ervaren dan onder begeleiding
situaties uit de dagelijkse praktijk die wel eens lastig zijn.
Dat kan met behulp van simulatie of doordat leerlingen
situaties uit gaan spelen, bijvoorbeeld lopend of op de
fiets.

Op die dag is er ook de mogelijkheid voor alle leerlingen
om de eigen fiets te laten controleren op
veiligheidseisen. Zo weten zij, en u, of de fiets waarop
ze rijden hieraan voldoet. In de bijlage bij deze
nieuwsbrief vindt u de checklist waarin deze eisen zijn
opgenomen.

Deze maand ontvangen alle ouders een uitnodiging om
deel te nemen aan het oudertevredenheidsonderzoek
van De Meenthe. De uitkomst van dit onderzoek helpt
ons bij het verbeteren van ons onderwijs en de
samenwerking met ouders.
Hartelijke groet, Anouk de Bree
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INGEZONDEN BRIEF VERKEERSVEILIGHEID:
Graag aandacht voor onderstaande brief:
Het is al een tijdje een puntje van ergernis/zorg, het
parkeren van auto's in de Witterhof. Ouders zetten daar
's ochtends en 's middags hun auto daar gauw even
neer om hun kind te brengen en te halen. Vaak in het
doodlopende stukje (wat over gaat in het voet/fietspad)
richting de scholen. Dat ze daar staan, is tot daaraantoe,
maar vervolgens moeten ze daar keren om weer weg te
rijden en dat levert gevaarlijke situaties op. Helemaal nu
het natte en donkere jaargetij er weer aan komt.
Onlangs is het bijna misgegaan. Een kind werd bijna
aangereden door een auto die aan het keren was. Dat
ging echt net goed.
De Witterhof is een weg waar heel veel kinderen 's
ochtends en 's middags langs lopen/fietsen/steppen etc.
Sommige onder begeleiding van ouders, maar ook veel
zelfstandig. Het is haast wachten tot het fout gaat en dat
kan niet de bedoeling zijn.
Verkeersveiligheid is niet alleen voor onze leerlingen
van belang, maar zeker ook voor omwonenden.
KOFFIEOCHTEND VOORTGEZET ONDERWIJS
Tijdens de informatieavond van 13 oktober, gaven een
aantal ouders van groep 8 aan meer informatie te willen
over het voortgezet onderwijs en het proces
daarnaartoe. Om hier gehoor aan te geven organiseren
we op vrijdagochtend 26 november een koffieochtend
waarin we dit met u bespreken. Er is natuurlijk ook
ruimte voor u om uw vragen te stellen. Vanaf 08.30uur
staat de koffie/thee voor u klaar. We verwachten rond
9.15uur klaar te zijn met de voorlichting. Aanmelden kan
via de leerkracht (dit i.v.m. inrichten geschikte ruimte).
Ouders van groep 7 zijn deze ochtend ook van harte
welkom.

Basisregels voor iedereen
• Was vaak en goed uw handen.
• 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm
uzelf en anderen in de samenleving.
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
• Zorg voor voldoende frisse lucht.
In de groepen hebben we natuurlijk de ramen zoveel
mogelijk open voor extra frisse lucht. Het kan fijn zijn
voor uw kind om een extra trui of vest mee te nemen
naar school, gezien de temperatuur buiten.
Mocht er sprake van corona zijn in het gezin van onze
leerlingen, dan zijn we graag op de hoogte. Via de GGD
vernemen we of we in actie moeten komen en overige
ouders moeten informeren. Hoort u niets vanuit school,
dan is er op dat moment geen aanleiding om als school
in actie te komen. Geen bericht is goed bericht.
Mochten er aanpassingen zijn in het coronabeleid voor
het onderwijs, dan hoort u het zo snel mogelijk. De
volgende persconferentie is op 12 november.
Lipdub op de Meenthe
Ieder schooljaar staan de eerste 7 weken in het teken
van groepsvorming en synergie. Om deze weken op een
feestelijke manier af te sluiten, hebben wij Grote Broer
Kunsteducatie benaderd voor een spectaculaire
activiteit. Met de hele school hebben wij vrijdag 29
oktober een videoclip opgenomen, een LIPDUB. Veel
oefenen, dansen, zingen en de school versieren om aan
het einde van de schooldag de opnames te doen. Het
resultaat is práchtig, maar het mooiste is de hele
belevenis met elkaar. We moeten nog even geduld
hebben met het eindresultaat. Zodra de Lipdub klaar is,
zullen we hem met u delen. Dit alles is mede mogelijk
gemaakt door Jeugd aan Zet Midden Drenthe, die een
financiële bijdrage heeft geleverd.

MAIL VANUIT SCHOOL
We hebben gemerkt dat niet alle ouders de informatie
via de mail ontvangen. Dit is heel vervelend. Het kan
voorkomen dat het mailprogramma onze mail als spam
ziet. Check uw spam in uw mail om mail van school te
accepteren als veilige mail.
Mocht u merken dat u communicatie heeft gemist, dan
laat het ons vooral weten!
CORONA
Voor het onderwijs zijn er op dit moment nog geen extra
maatregelen vanuit de overheid. Landelijk nemen de
besmettingen toe, ook bij leerlingen. We vragen
iedereen waakzaam te zijn en de basisregels in acht te
nemen. Zo kunnen we hopelijk voorkomen dat groepen
weer in quarantaine moeten.
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NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 3/4
Wat een gezellige tijd komt er aan!
We zijn al druk bezig met het maken van onze
lampionnen. We doen dit gezellig met alle kinderen van
groep 3 t/m 8. De kinderen konden kiezen uit 4
verschillende lampionnen. Deze waren door meester
Bertus en juf Eliza gemaakt. We hadden een beloning
verdiend, omdat we snel in de rij stonden. Alle kinderen
mochten een knuffel meenemen naar school. In de klas
zijn we begonnen met het werken aan het leerdoel van
de leerling. Waar willen de leerlingen deze week zelf
aan werken? Als het doel per dag gehaald was dan
werd het afgetekend of gestempeld op hun scorebord.
De afspraak was dat er maximaal 4 stempels op de
kaart moesten staan. Daarmee konden de kinderen
extra keuze tijd verdienen. Op deze manier leren de
kinderen doelen te stellen voor hunzelf. Door dit in een
schema (scorebord) te plaatsen leren ze op een speelse
manier te werken aan het einddoel voor ogen.

rekenles een echte “doe les” die in het teken stond van
meetkunde. Ongeveer/schatten, vervolgens precies
wegen, daarna vergelijken. We werkten zo aan
uitbreiding van onze rekenwoordenschat en deden, met
behulp van allerlei materiaal, veel ervaring op.
Met taal buigen we ons deze weken over het nieuwe
thema “Pronkstukken”. Op welke verzameling ben jij
trots? Waar pronk jij graag mee? Wat is jouw passie?
Postzegels, stenen, schelpen. We leren nieuwe woorden
als zeldzaam, waardevol… Dat vertellen en onze
mening geven, doen we met grote regelmaat ook naar
aanleiding van het nieuws op “De Dag Vandaag”. Een
platform voor leerlingen van groep 3 t/m 8 van het
basisonderwijs. Aan de hand van actuele
gebeurtenissen maken we zo kennis met
maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, vrijheid,
democratie, kinderrechten en mediawijsheid.
Natuurlijk doen we ook mee aan “De Week van de
Mediawijsheid” (van 5 t/m 12 november). Dit jaar staat
deze in het teken van “Samen Sociaal Online”. We
spelen klassikaal een spannende, serieuze game over
de kansen en gevaren van (digitale) media.
De opname van de Lipdub was letterlijk één groot feest!
Wat hebben we met elkaar genoten en wat hebben alle
kinderen hun creatieve talenten laten zien. Het resultaat
mag er zijn!
Op dit moment leggen we de laatste hand aan het
maken van de verschillende lampionnen en binnenkort
starten we met het project “Spinnen”.

Nieuws uit groep 6/7
Wij kijken terug op een zeer leerzame en gezellige
Kinderboekenweek boordevol activiteiten. Super leuk
dat er zoveel kinderen mee deden aan de voorrondes
van de voorleeswedstrijd. De keuze wie onze beide
groepen zou vertegenwoordigen, was dan ook niet
makkelijk. Uiteindelijk werden Wendelien uit groep 7 en
Adil uit groep 6 tot winnaars uitgeroepen. Net als alle
andere kinderen genoten ook wij van de spetterende
voorstelling van het Lifestyle team, werden we
getrakteerd op extra veel voorlezen, gingen we boek
daten, namen we ons lievelingsboek mee naar
school…..
Na de herfstvakantie hebben alle kinderen de draad
gelijk weer enthousiast opgepakt. Zo was de eerste

Nieuws uit groep 8
We zijn druk bezig met oriënteren op onze volgende
school. Sophie komt vertellen over het Dr.
Nassaucollege in Norg. Ze leert ons o.a. regels over
Engelse werkwoordspelling.
O.a. de shit-regel?
We hadden een grote Engelse toets!
Hideyoshi neemt als een “pro” de spellingles over als
ook juf gekriebeld moet worden.
(Mandy en Priscilla: weer bedankt!)
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We constateren dat onze groepsmissie niet helemaal
past bij wat we doen, want niet iedereen voelt zich erbij
horen.
We spelen een spel waarbij we op ons eigen gedrag
reflecteren.
Daaruit volgen mooie gesprekken.
Doe een stapje naar voren als je je weleens alleen voelt
op het plein of in de klas.
Doe een stapje naar voren als je wel eens met iemand
over iemand anders praat.
Is dat win-win (vierde gewoonte van The Leader in Me)?
We concluderen dat dat win-verlies is.
Mag je dan dus nooit over een ander praten op een
Leader in Me school?
Of mag het wel als het aftasten is en je er daarna iets
proactiefs mee doet?
En moet je altijd met iedereen kunnen opschieten?
De spreekbeurten zijn gepland!
We zijn vol verwachting en een klein beetje
zenuwachtig.
We evalueren ons persoonlijke periodedoel en maken
een nieuw periodedoel tot aan de kerstvakantie.
Dit doen we middels 4dx (de vier disciplines van
uitvoering).
1. Wat ga je doen en waarom?
2. Hoe?
3. Hoe meet je en met wie reflecteer je regelmatig?
4. Wat is je beloning?
We hebben genoten van de Lipdub! Een ècht feestje!
Van 4 t/m 12 november is de week van de
mediawijsheid. We spelen met de klas het spel
Mediamasters en worden daardoor mediawijs. Vanaf
volgende week werken we daar met begrijpend lezen
ook over in de Data Detox Kit.

Taal- en leesonderwijs
Als taal- en leescoördinator heb ik, Astrid Stuitje,
afgelopen woensdag een inspirerend symposium mogen
bijwonen: Lekker Lezen. Er waren twee gastsprekers:
Manon Sikkel (kinderboekenschrijfster) en mevr. Haas
(docent Nederlands en geschiedenis VMBO) die beide
pleiten voor het verbinden van vakken. Werk je over de
slavernij bij geschiedenis? Lees dan ook voor over
slavernij en zoek er een tekst begrijpend lezen bij.
Na de pauze was er ruimte voor workshops. Ik schoof
aan bij de Data Detox Kit. Een prachtig werkdocument
voor de bovenbouw om mediawijzer te worden. Dit past
prima in de Week van de Mediawijsheid, dus de eerste
verbinding is al gemaakt!
Daarnaast mag ik af en toe uitgeroosterd worden om
ons taal- en leesonderwijs nog verder te verbeteren. Zo
heb ik afgelopen vrijdag Webinars kunnen bekijken van
Blink lezen en onze taal- en spellingmethode Staal,
zodat ik interessante ontwikkelen weer kan meenemen
naar het team. Daarnaast leg ik op deze ochtenden
klassenbezoeken af tijdens de taal-, spelling-, en
begrijpend lezen lessen, om te kijken of we maximaal uit
de methode halen wat erin zit. Maar ook om de sterke
punten van elkaar te kunnen delen met elkaar.
INGEZONDEN: Kindpakket
Midden-Drenthe kent een aantal regelingen die bestemd
zijn voor kinderen die opgroeien in minima-huishoudens.
Deze regelingen worden samen “Kindpakket” genoemd.
Het gaat daarbij om:
De uitkering voor activiteiten
De Sportbon
De Schoolkostenregeling
Gratis zwemles – Bartje leert zwemmen
Klik hierboven voor meer informatie over de
verschillende regelingen en de voorwaarden die
daarvoor gelden.
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