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Belangrijke data
Maandag 1 okt
Woensdag 3 okt
Donderdag 4 okt
Maandag 8 okt
Woe 17-do 18 okt
Za 20 t/m zo 28
Maandag 30 okt

Gebedskring
Fietsenkeuring 3 t/m 8. Alle kinderen met de fiets naar school!
Dierendag
Start projectweek/Kinderboekenweek “Door dik en dun”
Schoolfotograaf woe Meidoornstraat donderdag Keizersweg, zie mail
Herfstvakantie
Ouderavond voor groep 7 en 8 n.a.v. project Op tijd Voorbereid Social Media

Nieuws en weetjes
•

Fietscontrole
Op woensdagochtend 3 oktober a.s. wordt de jaarlijkse fietscontrole gehouden op school!
De dagen worden weer korter en dan is het belangrijk om o.a. de verlichting van je fiets weer goed
voor elkaar te hebben! De fietsen van de kinderen van groep 3 – 8 worden gecheckt.
Dus… kom woensdag 3 oktober met je kind op je fiets naar school!
Namens de Oudercommissie,
Wilma , Henriette en Jenneke

•

Kinderboekenweek “door dik en dun”
Volgende week donderdag openen we op school de projectweek/Kinderboekenweek met het
thema “door dik en dun” over vriendschap. Er vinden allerlei activiteiten en uitstapjes plaats.
(VOOR DE UITSTAPJES ZIJN NOG VEEL AUTO’S NODIG; GEEF U OP)
Op donderdag 18 oktober is de kijkmiddag na schooltijd. U ontvangt nog een uitnodiging hiervoor.
Onder “Nieuws van buiten” vindt u een bericht van de bibliotheek over dit onderwerp.

•

Bibliotheek op school
Volgende maand starten we met de voorbereiding van ‘De bibliotheek op
school’. Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en
gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier
en mediawijsheid op school én thuis.
We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren
om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.
De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen
te bereiken. Dat doen ze met deskundige lees/mediaconsulenten, met
inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving. In de
volgende Loep leest u meer over deze samenwerking.

.

•

TSO bijdrage:
Binnenkort ontvangen alle ouders de vraag om een bijdrage voor de kosten van de TSO. Uw
bijdrage is nodig: De ouders die tussen de middag op onze locaties pleinwacht houden ontvangen
een vrijwilligersbijdrage van €4,50 per uur. Gemiddeld zijn er negen ouders aan het werk. Dit
betekent dat er per kind €25,- per jaar nodig is om deze ouders te kunnen betalen. We hopen dat u
deze (vrijwillige) bijdrage betaalt. We zijn voor de opvang van onze kinderen afhankelijk van
vrijwilligers. Wanneer we de opvang via een organisatie laten doen zijn de kosten veel hoger.

•

Oversteken op de Keizersweg:
Op de vraag in de vorige Loep om “oversteekouders” bij de Keizersweg is te weinig reactie
gekomen. Ouders zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de veilige aankomst op en vertrek van
school. We verwachten dat alle kinderen de school via de achterkant benaderen. Vanaf de
hoofdlocatie is het veiliger rijden via de Berberisstraat naar de Lijsterbesstraat en dan via de
Ribesstraat naar de Oude Wapenveldse weg. Ook daar is veel verkeer, maar de kruispunten zijn
overzichtelijker dan op de hoek Keizersweg/Cotoneasterstraat. Rijdt u de route regelmatig met uw
kind? Herhaling is belangrijk.

•

Parro: Er wordt al aardig gebruik gemaakt van onze nieuwe Parro-app.
Heeft u vragen over het gebruik ervan? Stel ze gerust aan ons of aan
andere ouders. Samen komen we tot zinvol gebruik.

•

Privacy: Nog niet iedereen heeft de privacy voorkeuren doorgegeven. Als u
dit nog niet gedaan heeft, wilt u dit dan alstublieft doen? Hierbij de
stappen:
- Open Parro
- Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
- Tik op Profiel en scrol naar het kopje 'Mijn kinderen'.
- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. Dank u!

•

Medicijngebruik op school

Op school moeten we voldoen aan bepaalde wettelijke procedures. Een daarvan ligt op het vlak van
‘medisch handelen’. In principe mag een leerkracht geen medicatie aan een leerling verstrekken.
Simpelweg omdat het niet zijn of haar deskundigheid is. Daarom kan een leerkracht daar ook niet
zomaar verantwoordelijk voor zijn. Als zaken niet duidelijk zijn vastgelegd, kan daar in bepaalde
gevallen onduidelijkheid over ontstaan. Wanneer uw kind wel medicatie nodig heeft en gebruikt op
school moeten we dat vastleggen doordat u toestemming geeft om de medicatie op school te
verstrekken.
Een aantal kinderen heeft het formulier vorige week meegekregen. Mocht uw kind ook medicatie
op school gebruiken en het formulier nog niet hebben meegekregen, wilt u dit dan even melden via
info@meidoornschool.nl U kunt zelf ook wijzigingen doorgeven via het ouderportaal. U gaat dan
naar het betreffende kind en dan onder het kopje ‘over naam kind’ kunt u de wijzigingen
doorgeven.
•

Week van de Opvoeding https://www.weekvandeopvoeding.nl/
In de lokale media kunt u veel nieuws vinden over de week van de opvoeding die volgende week
plaatsvindt. Onder “Nieuws van buiten” vindt u een uitnodiging om met andere ouders te praten en
na te denken over opvoeding.

•

In oktober start de Sociale vaardigheidstraining weer voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. Zie bijlage bij mail.

•

Voor de ouders van Groep 8:Informatieavonden op het Greijdanus
Op dinsdag 6 november 2018, donderdag 10 januari 2019 of maandag 4 februari 2019 ontvangt het
Greijdanus in Zwolle graag ouders die overwegen om hun kind naar deze school te sturen. U kunt
zich opgeven voor één van deze avonden via de website www.greijdanus.nl. Zij willen u dan graag
meer vertellen over de identiteit, het onderwijs en de begeleiding van leerlingen.

Gezocht
De schoolfotograaf vraagt of er een ouder zou kunnen helpen om de groepen op te halen tijdens het
fotograferen. Is er iemand die zich hier beschikbaar voor wil/kan stellen? We hebben iemand op 17
oktober, Meidoornstraat en iemand op 18 oktober, Keizersweg nodig. Dit geldt alleen voor de ochtend.
Aanmelden mag via info@meidoornschool.nl

In de spotlights groep 7
Groep 7 - Thema taal - strips
Groep 7 heeft de afgelopen weken gewerkt aan het thema ‘strips’ bij
taal. We hebben deze weken veel geleerd over dit onderwerp. De
woordenschatlessen bevatte veel woorden die te maken hadden met
strips. We hebben geleerd wat dialogen zijn en hoe je ze kunt schrijven.
We hebben een scenario voor een stripverhaal bedacht en aan het einde
van het thema heeft iedereen een stripverhaal van één bladzijde
gemaakt. Deze stripverhalen hebben we gebundeld en dat is een echt
stripalbum geworden. Na de Kinderboekenweek kunnen jullie het
stripalbum bij ons in de groep komen bewonderen! Hiernaast alvast een
sneak preview; de voorkant van het album. De tekeningen komen echt
uit de verhalen van de kinderen. Ook de naam van het album hebben we
samen bedacht.

Dit was het nieuws van binnen.
Met vriendelijke groet, Anneke Fikse.
Reageren? Directie@meidoornschool.nl

Nieuws van buiten
Tips voor een goede en veilige fietsverlichting
Met het winterseizoen voor de deur zet de ANWB op een rij waaraan goede verlichting moet
voldoen. En wat de boete is als fietsers zonder licht fietsen.
Verlichting
In het donker, bij schemer of overdag bij slecht zicht moet de fiets voorzien zijn van wit of
geel licht voor en rood licht achter. De lampen moeten aan de fiets zitten, losse lampen
mogen alleen op het bovenlichaam worden bevestigd aan kleding of een tas. Dus niet op het
hoofd, armen of benen!
Lampen moeten goed zichtbaar zijn en recht vooruit en achteruit schijnen. De lampjes
moeten continu branden en mogen niet knipperen.
De boete voor kapotte fietsverlichting bedraagt € 55,Reflectie

Achterop de fiets moet een rode reflector onder het zadel of aan het spatbord bevestigd
zijn.
De boete voor een ondeugdelijke rode reflector is € 35,De pedalen horen aan de voor- en achterkant gele reflectoren te hebben.
De banden of velgen moeten voorzien zijn van een witte of
gele reflecterende band.
De boete voor een ondeugdelijke gele trapreflector is € 35,Dat geldt ook voor het ontbreken van een rode reflector onder het zadel of spatbord.
Op het ontbreken van goede wielreflectie staat ook € 35,- boete.

Samenleven en opvoeden 2018
Tegenwoordig wordt er regelmatig gesproken over een samenleving waarin veranderingen elkaar in rap tempo
opvolgen. Een samenleving waarin de nadruk ligt op presteren. Een tijd waarin social media een belangrijk plaats in
neemt. Hoe zit het met het aangaan van relaties in deze vluchtige samenleving en met delen in een tijd waarin veel
keuze vrijheid is? Wat willen we onze kinderen hierin meegeven? Denk je hier ook wel eens over na? Kom dan 2
oktober (inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur) naar het dorpshuis en praat mee over o.a. deze thema’s!

Het belang van (voor)lezen hoeft eigenlijk geen uitleg……….maar wist u dat lezen en voorgelezen worden ook nog
eens heel gezond is? Op de eerste plaats werkt lezen vooral rustgevend. Daarbij geeft het een kind een kijkje in een
compleet andere wereld. Spannend, avontuurlijk, vrolijk en vol fantasie! Boeken lezen stimuleert de
verbeeldingskracht en dat zorgt ervoor dat een kind helemaal weg kan dromen bij een verhaal: “Joehoe, ik vroeg wat
aan je…”. Heerlijk, toch!

Door dik en dun! Vriendschap vieren
De jaarlijkse Christelijke Kinderboekenweek is dan ook een mooie gelegenheid om
het kinderboek eens goed in de schijnwerpers te zetten. Het thema is door dik en
dun - Vriendschap vieren.
Als je iemand door dik en dun steunt, help je hem of haar in goede en in slechte
tijden. Een goede vriendschap is goud waard. De wetenschap dat je altijd bij de
ander kan aankloppen, wat er zich ook voordoet of hoe je je ook voelt, maakt
vriendschap zo bijzonder.

Vriendschap
Juist door het lezen van boeken, waarin vriendschap vaak een thema is krijgt een
kind inzicht in de verschillende karakters van de personen in het boek. De een is
verdrietig, terwijl de andere zich misschien weer schuldig voelt. Een kind ontdekt
meerdere kanten van een verhaal en leert zich in te leven in de (hoofd)personen.
Dit heeft een positief effect op de sociale ontwikkeling en het omgaan met
anderen.

Lidmaatschap bibliotheek
Wekelijks komen er prachtige nieuwe boeken in de bibliotheek! Voor kinderen van
een Bibliotheek op School is het lidmaatschap gratis. Vraag naar de waardebon op
school!
Snuffelen in een wereld van fantasie, verhalen, spanning…….
Hoe heerlijk is dat toch!
Mieke Messie
Leesconsulent

