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Leerlingentelling

Klim-Op theater

In het basisonderwijs is 1 oktober een
belangrijke datum. Het aantal leerlingen
op deze datum bepaalt voor een groot
gedeelte de financiële middelen voor het
schooljaar 2020-2021. Op 1 oktober 2018
hadden we 229 leerlingen. We gaan ervan
uit dat we komende dinsdag 248
leerlingen hebben. Derhalve een toename
van maar liefst 19 leerlingen.

Op vrijdag 4 oktober is er weer Klim-Op
theater. De groepen 1b/c en 6 verzorgen
deze morgen twee keer een ‘voorstelling’
en wel om 9.15 uur en 11.00 uur. Bij deze
nodigen wij de ouders van de leerlingen
uit groep 1b/c en 6 van harte uit om
vanaf 11.00 uur aanwezig te zijn bij de
tweede voorstelling van het Klim-Op
theater.

Kinderboekenweek

Dag van de leraar
Op maandag 7 oktober is het de dag van

Van 2 tot en met 13 oktober is het weer
kinderboekenweek. Het thema is dit jaar
‘reis mee’. Woensdag 2 oktober is de
opening van de kinderboekenweek op
school. (kinderen mogen deze dag op een
voertuig naar school komen (b.v. step,
fiets, skeelers enz.)). In de onderbouw
wordt deze ochtend een verhaal voor gelezen door één van de biebouders.
De afsluiting van de kinderboekenweek zal
plaatsvinden op 11 oktober. Voor elke
groep is er een opdracht. Wie de opdracht
het mooist, origineelst, grappigst uitvoert,
zal een prijsje winnen.

de leraar. Het is goed om op deze dag stil
te staan bij het belang van goed
onderwijs en de leerkrachten in het
zonnetje te zetten. Onze stichting,
SKO-Twenterand, zal daarom op deze dag
alle personeelsleden een klein presentje
aanbieden. Fijn dat we hiermee onze
waardering kunnen tonen aan alle
leerkrachten die iedere dag gemotiveerd
en vol enthousiasme voor de klas staan.

Studiedag
Woensdag 18 september hadden we een
zeer interessante en inspirerende
studiedag onder leiding van Margreeth
Mulder. We hebben met elkaar
nagedacht over de wijze waarop we
doelgerichte lessen kunnen ontwerpen
die passen bij de onderwijsbehoeften van
de leerlingen. Een flinke uitdaging!
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Nieuws van ‘t Honk
Graag willen we jullie dit jaar ook weer uitnodigen voor de kinderkerk en de
kindernevendienst.
De kinderkerk is voor kinderen tot en met 6 jaar op zondagochtend om 11 uur aan de
Rozengaarde 29 (‘t Honk). Tijdens de kinderkerk kijken of luisteren we samen met de juf naar
een verhaal uit de bijbel. De kinderen mogen het verhaal naspelen. We sluiten af met ranja en
een kleurplaat voor de kinderen en koffie/ thee voor de ouders.
De leeftijd is slechts een richtlijn. Iedereen die erbij wil zijn is van harte welkom, ook opa’s,
oma’s, broertjes, zusjes en vriendjes.
Voor de grotere kinderen is er tijdens een aantal vieringen kindernevendienst. Daar vertellen
we over een verhaal uit de bijbel. Na het verhaal praten we hierover samen met de kinderen
verder. Vaak maken we daarbij een knutselwerkje of een mooi cadeau voor een ander.
Voor het najaar 2019 hebben we het volgende programma gemaakt

Groeten van de werkgroep kindernevendienst
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