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VOORLEESWEDSTRIJD
Vandaag was het weer zover, de jaarlijkse voorleeswedstrijd na of aan
het eind van de kinderboekenweek. Floren, Elise, Marit en Sophie waren
de uitverkoren voorlezers dit keer. Alle vier hebben ze het, ondanks dat
het best spannend is om voor te lezen voor een publiek én een jury, het
erg goed gedaan. We zijn erg trots op jullie! De uitgekozen stukken tekst
waren erg goed gekozen en iedereen las op zijn/haar eigen manier. De
jury had er best een hele kluif aan. Er kan echter maar één leerling door
naar de volgende ronde, dat is dit keer Elise uit groep 8 geworden. Veel
plezier tijdens de volgende ronde, Elise. We bedanken ook heel hartelijk
voorleesjuf Wil en Opa Koos die samen met juf Anja de jury vormden.

LEZING ´t KINDERBREIN

We kijken terug op een succesvolle avond. Ruim 30 bezoekers, ouders en teamleden, bezochten
deze lezing van neuropsycholoog Marald Mens. De reacties van de ouders waren positief. De
combinatie van theorie en praktijk werd erg gewaardeerd. Ouders herkenden veel van hetgeen
Marald vertelde, een voordeel als je behalve neuropsycholoog ook zelf ouder bent. Dit leidde tot
een fijne interactie met het publiek. Behalve kennis over wat we wel en niet van onze kinderen op
deze leeftijd mogen verwachten, hebben ouders ook handvatten gekregen om toe te passen als
onze kinderen de dingen anders doen dan wij willen…. De presentatie is bij deze nieuwsbrief
gevoegd, zodat u een en ander nog eens terug kunt lezen. Veel leesplezier!
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TEKENWEDSTRIJD
De gemeente Binnenmaas doet een oproep aan alle kinderen om een tekening te maken van hoe
zij zouden willen dat hun dorp eruit komt te zien. Veel tekenplezier!!!
De gemeenten van de Hoeksche Waard werken samen aan één Omgevingsvisie: een plan dat
richting geeft aan de ontwikkelingen in de Hoeksche Waard. Bij het opstellen van dit plan houden
zij er rekening mee dat de gemeenten van de Hoeksche Waard op 1 januari 2019 samengaan tot
één gemeente Hoeksche Waard. Op dit moment zijn ze al in gesprek met de inwoners: wat zijn
hun ideeën voor de Omgevingsvisie van de Hoeksche Waard? Ook de kinderen in de Hoeksche
Waard willen ze graag betrekken bij deze visie, door het organiseren van een tekenwedstrijd voor
kinderen: “Hoe leuk is jouw dorp? Vertel het met een tekening!” Ze nodigen kinderen in het
basisonderwijs uit om een tekening te maken waarin ze laten zien wat ze mooi vinden aan hun
dorp of de omgeving waar zij wonen. Van alle inzendingen maken ze één groot kunstwerk dat een
mooie plek krijgt in het gemeentehuis.
Op de website www.waardmakers.nl vindt u meer informatie over de Omgevingsvisie en de
tekenwedstrijd.
Onze leerlingen krijgen alle ruimte om hun eigen invulling te geven aan de tekening. Met het oog
op het samenstellen van het kunstwerk is het wel van belang dat de tekening:
● Op wit papier wordt gemaakt (A4-formaat).
● Uit heldere kleuren en lijnen bestaat, dus liever geen lichte (potlood)kleuren.
● Vóór 1 november 2018 binnen is bij de gemeente.
Een jury beoordeelt alle tekeningen en de vijf winnende tekeningen presenteren ze tijdens het
Waardmakers Festival op 10 december in Alcazar in Puttershoek. De makers van de winnende
tekeningen zijn daarbij uiteraard aanwezig.
Zij krijgen een leuke prijs: Monopoly van de Hoeksche Waard! De maker van de mooiste tekening
belonen ze met een uitje voor de hele groep. Waarheen dat is, verklappen ze nog niet. Het is in
ieder geval in de Hoeksche Waard.
TYPETUIN
Vorig schooljaar heeft De Typetuin typelessen gegeven aan leerlingen van groep 7 en 8 op school
volgens het blind typen systeem. In het voorjaar organiseert de Typetuin bij
voldoende belangstelling weer typelessen op onze school. Voor meer
informatie verwijs ik u naar de bijlage van de Typetuin.
GEVONDEN
De oorbel die vorige week in de nieuwsbrief stond bleek van juf Jacqueline te
zijn! Nu is er weer een andere oorbel gevonden! Opnieuw op te halen bij juf
Anja.
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AFSCHEID
Vandaag heeft dominee Prosman afscheid genomen van onze school. De kerkraad en de dominee
gaan niet samen verder. Namens de kinderen heeft juf Anja de dominee een afscheidsboekje
aangeboden. Daar was hij erg blij mee. Zodra er iemand is die de PC lessen gaat voortzetten,
melden we u dat.
KIJKMOMENTEN
Graag wijzen wij er u nu vast op dat we in de week van 5 nov. weer kijkmomenten organiseren.
Vanaf maandag 28 okt. a.s. zullen de leerkrachten aangeven wanneer u welkom bent in de klas.
Op deze manier willen we u als ouder laten zien hoe wij met uw kinderen omgaan en hoe wij
onderwijs bieden. Deze momenten zijn niet bedoeld om mee te doen of vragen te stellen. Het gaat
puur om het ervaren van de interactie tussen groep en leerkracht. We hopen op een grote
opkomst, want we willen graag laten zien wat we in huis hebben voor uw kinderen.
AGENDA:
Morgen za. 20 okt. zijn alle molens in de Hoeksche Waard zijn open van 10.00 tot 16.30 uur.
Vanaf 22 okt. a.s. organiseert Hoeksche Waard Actief allerlei activiteiten in de herfstvakantie. Alle
oudste leerlingen hebben een folder meegekregen, waarin u alles hierover terug kunt vinden. Voor
vragen kunt u een WhatsApp bericht sturen naar 06-51988022.
Di. 23 t/m vr. 26 okt. is het Zwemvierdaagse in Zwembad de Wellen in ‘s Gravendeel,
georganiseerd door Zwem- en Waterpolovereniging ZVS in samenwerking met project " Billie de
Bever " van de gemeente Binnenmaas. Iedere avond van 18.15 tot 19.45 uur met als afsluiting een
zwemdisco.
Do. 1 nov. a.s. is Maike Breijnaerts, schoolmaatschappelijk werkster vanaf 13.00 uur aanwezig
voor al uw opvoedvragen ipv maandag 28 okt.
Ma. 5 en do. 8 nov. is het weer Sporten op het schoolplein o.l.v. jong Hoeksche Waard. Deelname
is gratis en opgeven is niet nodig. Je doet
gewoon lekker mee na schooltijd van 15.15
tot 16.15 uur.

We wensen iedereen een
fijne herfstvakantie en
zien u en de kinderen
graag terug op maandag
29 oktober a.s.

