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Wist u dat:
- elke eerste woensdag van de maand er een inloopspreekuur is
- de eerste inloop georganiseerd wordt op woensdag 04 oktober van 11.45 – 12.15
- dat er dan gelegenheid is voor allerlei opmerkingen en vragen die er zoal spelen
- kom gerust eens langs, om in vertrouwen in overleg te gaan met èèn van de bestuursleden die op dat
moment aanwezig zijn
- tevens is het bestuur bereikbaar per e-mail: bestuurdewegwijzer@hotmail.com
met vriendelijke groet,
Melanie, Hilda, Michèl, en Wiebe
5 oktober staking!
Op donderdag 5 oktober staken de basisscholen van Nederland. Ook onze leerkrachten gaan deze dag met
de bus naar Den Haag om daar solidair te laten zien dat er zaken moeten veranderen.
Bovenbouw
De bovenbouw gaat op maandag 16 oktober naar De Witte Schuur. De kinderen gaan daar een Spookhuis
bouwen (in het kader van de Kinderboekenweek) Wij gaan van 13.15 tot 14.45 uur en zoeken begeleidende
ouders die mee willen fietsen.
Aansluitend mogen de kinderen zelf naar huis fietsen U kunt zich als begeleider opgeven bij Lida.
Unicef- loop
Er zijn al een aantal kinderen die zich hebben opgegeven voor de Unicef-loop op zaterdag 14 oktober a.s.
Heb jij je nog niet opgegeven? Doe dat dan snel! Je kunt je nog inschrijven via het formulier
op www.unicefwf.nl. Tot 14 oktober! En oh ja, de kinderen krijgen een leuke verrassing als ze meedoen.
Zwemmen
Maandag 9 oktober is het weer een zwemdag voor de kinderen van de middenbouw. Misschien wil één van
de ouders deze keer mee? Graag! Wij vertrekken vanaf school om 12.30 uur en zijn om 14.45 uur weer
terug op school. Het gaat om het meelopen van en naar de bus en het toezicht in de kleedkamer. Geeft u
zich dan alstublieft op bij Sanne of Helmi.
Leuke links …
•

Een leuke wetenswaardigheid. Het weekend van 07/08 oktober is het weekend van de wetenschap.
Dit is ook voor basisschool kinderen. Vele zeer leuke en interessante activiteiten zijn er door het
hele land. En de meeste zijn gratis.
Op de website; www.hetweekendvandewetenschap.nl
Daar vind je alle info en deelnemend organisaties, museums, universiteiten, bedrijven etc. Het is van
lezingen, film, tot zelf ontdekken, onderzoeken etc.
Wellicht een leuke tip!

Jan de Lange
•

Onderzoeker Jan de Lange laat zien hoe kinderspel bijdraagt aan de ontwikkeling van belangrijke
vaardigheden: logisch redeneren, creativiteit, oplossingsgericht denken en taal. Kom luisteren op
dinsdag 17 oktober van 19.30 tot 21.00 uur in Bibliotheek Hoogkarspel. Kosten: leden €5,00 en
niet-leden €7,50.

Met zijn innemende verhaal stond hij op het podium van TEDx Amsterdam, nu komt hij naar de Bibliotheek
Hoogkarspel. “Kinderen, zeker tussen 3 en 6 jaar, zijn heel creatief en tien keer zo origineel als wij” zegt
Jan de Lange. Naast een ruime onderwijservaring is hij als onderzoeker betrokken geweest bij het project
Talentenkracht. Hij laat je op een andere manier kijken naar kinderen en hun spel: door kinderen buiten
de lijntjes te laten kleuren, letterlijk en figuurlijk, stimuleer je hun 21e eeuwse vaardigheden.
Daag kinderen uit. Jonge kinderen zijn nieuwsgierig en raken snel verwonderd, ook door heel alledaagse
zaken. Hoe kun je als ouder of professional de creativiteit en vindingrijkheid van kinderen met speelgoed
op een speelse manier bevorderen? Hoe kun je als volwassene kinderen uitdagen in het spel? We
onderschatten vaak wat kinderen al op jonge leeftijd kunnen.
•

Matilda presenteert …

Voor de echte boekenwurm zijn er stapels boeken te leen bij de bibliotheek. Kijk maar eens HIER …
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