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Agenda
Tot aan de herfstvakantie
Woensdag 14 oktober
Donderdag 15 oktober
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober
Maandag 2 november
Dinsdag 3 november
Vanaf november

Win-Win gesprekken
Schoolfotograaf (alleen voor kinderen van de GV)
Gastlessen IVN groep 5/6, 7 en 8 t.b.v. de Plantdag
Herfstvakantie
Studiedag: alle kinderen vrij
Plantdag Tiny Forest
EU fruitproject: 3 stuks fruit per week in de klas
Exacte data volgen.

The leader in me
Het 7 weken plan:
In de laatste week voor de Herfstvakantie besteden we op school aandacht aan
gewoonte 7: Houd de zaag scherp, evenwicht voelt het beste. Het leert ons dat we
productiever zijn als we in balans zijn met ons lichaam, verstand, hart en ziel.
Zeer toepasselijk, zo voor de
vakantie. Een mooi moment
om kritisch naar dat
evenwicht te kijken. Maar ook buiten
de vakantie om, in deze
onvoorspelbare corona-periode is het
belangrijk om te leren hoe je in
balans kunt blijven. Gezond eten, tijd
besteden aan je familie, genoeg
rusten en bewegen zijn een paar
ingrediënten.

Win-Win gesprekken
Wat hadden we alle ouders en kinderen graag in school gezien voor de Win-Win
gesprekken. Helaas heeft onze stichting bepaald dat dit toch niet veilig genoeg is. Gelukkig
verlopen de gesprekken online goed. We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: heeft u
vragen of wilt u iets delen, we zijn bereikbaar via Social Schools. Stuur gerust een bericht.

Leerlingenraad
Afgelopen week is de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar geweest. Ter voorbereiding hadden de
kinderen in de klas al een aantal zaken geïnventariseerd zoals een eerste evaluatie van de
voetbalkooi. Ook is er gesproken over dingen die goed gaan op school en dingen die nog aandacht
nodig hebben.
De Donderstenen vragen alle kinderen niet meer te fietsen op het
plein. Dit is gevaarlijk. Alle groepen gaan er op toezien dat dit niet
meer gebeurt.
De kinderen zouden graag een time-out plek willen op het
schoolplein waar je je even terug kan trekken (gewoonte 1: wees
pro-actief). We gaan kijken naar de mogelijkheden.
Ook storen de kinderen zich soms aan afval op het plein (na een mooi weekend). Graag ruimen ze dit
in de pauze op met speciale knijpers. Het is leuk om te doen en de natuur wordt schoner! Win-Win.
De raad heeft ook een opdracht gekregen: ons Tiny Forest krijgt een naam. Deze naam mogen we
zelf verzinnen. Iedere klas kiest een mooie naam en levert deze donderdag 15 oktober in.

Ede doet
Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep om Ede-doet bonnen in
te leveren op school zodat we een houten evenwichtsbalk kunnen
aanschaffen voor op het plein. We kunnen u laten weten dat het is
gelukt. We hebben het benodigde bedrag binnen! Hartelijk dank.

Tiny Forest
Op 3 november planten we met de school ons Tiny Forest aan. We kijken er
enorm naar uit met elkaar. De komende week worden er gastlessen gegeven
door IVN ter voorbereiding. Ons bos heeft alleen nog een naam nodig! De
kinderen denken mee maar ook ouders mogen een mooie naam doorgeven.
Graag zelfs. Weet u een passende naam voor het Tiny Forest? Stuur een
bericht naar Annemarie via Social Schools. De mooiste en meest passende
naam komt op een bord bij het bos te staan. Verdere informatie over de
plantdag volgt.
Kinderboekenweek
De afgelopen week stond in het teken van de Kinderboekenweek met als thema: En toen…
Zoals u eerder in het filmpje op Social Schools heeft kunnen zien is week geopend door onze
eigen Trudy en Elsje en de Tijdmachine.

De afgelopen week heeft iedere groep gewerkt aan een
bepaalde periode uit de geschiedenis. Door middel van
verhalen uit die periode is de geschiedenis in de klas tot leven
gekomen. Tijdens de grote afsluiting op het Boekenbal hebben
de kinderen elkaars klas bezocht waarbij ze in iedere groep in
een andere tijd terecht kwamen. Er liepen daarom dino’s,
prinsessen, ridders, mummies en soldaten door de school.

Donderstenen: tijd van de Dino’s
Boomhut: ridders en kastelen
Vossenburcht: het oude Egypte
Bevers: de Gouden Eeuw
Uilennest: Pré-Historie
Sperwers: Tweede Wereld oorlog

Natuurlijk is er ook veel gelezen. Iedere keer als de bel ging
werd er in de klas extra voorgelezen. Soms gewoon tijdens een
andere les. Dat zorgde voor de nodige hilariteit. Ook hebben
de grotere kinderen voorgelezen aan hun jongere
schoolgenootjes.
Behalve lezen is er ook tijd besteed aan het schrijven van een verhaal of
gedicht. Vandaag zijn er prijzen uitgedeeld aan de kinderen die het mooiste
verhaal, gedicht of tekening hadden gemaakt in het thema. De winnaars
wonnen een oorkonde en een boekenbon.


De Gouden Penseel is gewonnen door Daniël voor zijn
prachtige tekening van een Dino.

De twee Gouden Griffels zijn gewonnen door Isa voor
haar mooie verhaal en door Emre voor zijn gedicht over de
oorlog.
Vanmiddag was de boekenmarkt. Vele boeken zijn van eigenaar gewisseld.
De kleuters zijn op de markt goed begeleid door groep 8. Ze hielpen hen bij
het uitzoeken van mooie boeken en leerden hen soms ook de fijne kneepjes
van het onderhandelen. Al met al een hele geslaagde afsluiting van de Kinderboekenweek!
Wist u dat…
 Het afgelopen maandag “De dag van de leerkracht”
was? Het team van de Groene Vallei is verwend met
een mooi en gezond pakketje (mede dankzij de fijne
hulp van de OR!) Van de SKOVV kreeg iedereen een
prachtig boek.
 De school met een klein artikel in het blad van “Mens
en natuur” staat? Het gaat over het proces dat we
hebben doorlopen met de kinderen om te komen tot
een mooi Tiny Forest.

Hunebed

