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Juf Dia
Ik heb een fantastisch jubileumfeest gehad! Via deze weg wil ik iedereen bedanken
voor alle cadeautjes, tekeningen en andere blijken van waardering die ik heb
ontvangen. Natuurlijk ook bedankt voor het leuke lied dat jullie voor mij hebben
gezongen.
Dansles
Er zijn twee extra dansdagen die niet op de jaarplanning staan vermeld. Dit gaat
om 17 en 24 november. Op 24 november is ook de kijkdag. U bent dan van harte
uitgenodigd om een kleine dansvoorstelling bij te wonen op school. De groepen
hebben elke een eigen voorstelling.
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/6

9.30-10.00 uur
10.30-11.00 uur
11.30-12.00 uur

Nationaal schoolontbijt
Op woensdag 9 november doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt! U kunt uw
kind(eren) die ochtend dus voor één keer zonder ontbijt naar school sturen. Zie de
bijlage voor meer informatie.
In de week van Het Nationaal Schoolontbijt ontbijten elk jaar zo’n 500.000 kinderen
samen op ruim 2.600 basisscholen. Met speciaal lesmateriaal leren ze alles over
hun ontbijt. Zo ervaren ze hoe leuk en belangrijk het is om de dag gezond te
starten!
Wilt u eraan denken uw kind(eren) uiterlijk maandag 7 november een
bord, beker en bestek mee te geven in een plastic tasje met hun naam
erop. Alvast bedankt!
10-Minutengesprekken
Denkt u aan de 10-minutengesprekken van donderdag aanstaande?
Voorleeswedstrijd
Afgelopen vrijdag is in groep 7/8 weer de eerste ronde van de Nationale
Voorleeswedstrijd gehouden. We hadden acht deelnemers die allemaal goed hebben
voorgelezen. Maar ja, er kan maar één winnaar zijn natuurlijk. Onder de
deskundige leiding van juf Simone heeft de jury bestaande uit Danice, Zilan en
Angello uiteindelijk Rens Koevoet uit groep 7 uitgeroepen tot schoolwinnaar.
De schoolkampioen vertegenwoordigt de school in februari/maart in de lokale en
regionale vervolgrondes die de bibliotheken organiseren. Voor de regionale
winnaars volgt de provinciale finale in april.
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Alle provinciale winnaars strijden ten slotte in de zinderende landelijk finale die
jaarlijks eind mei plaats vindt om de titel De Nationale Voorleeskampioen.
Kinderraad
Afgelopen donderdag zijn Cas Lobbezoo en Rens Koevoet door burgemeester Hans
Beenakker beëdigd als nieuwe leden van de Kinderraad Tiel voor het schooljaar
2016-2017. De kinderraad is in 2010 ontstaan op initiatief van scholen, scholieren
en enkele Tielse raadsleden. De kinderraad is in het leven geroepen om de kinderen
uit groep 7 en 8 kennis te laten maken met democratie, politiek en de werking van
de gemeente. Afgelopen schooljaar zijn weer een aantal interessante onderwerpen
besproken. De kinderraad is betrokken geweest bij de nieuwe plannen rondom de
verkeersveiligheid in Tiel en is twee maal in gesprek gegaan met de
verantwoordelijk wethouder en ambtenaar. Er zijn heerlijke pannenkoeken
gebakken voor de inwoners van Walstede waarbij de kinderraad tevens leuke
gesprekken met de inwoners heeft kunnen voeren met als resultaat leuke reacties
en inwoners die echt genoten hebben.
Doel is dit jaar om de kinderen ook bewust te maken van het feit dat ze niet voor
zichzelf, maar ook voor anderen in de Raad zitten.
Men wil de kinderen graag leren dat het ook mooi is om anderen te helpen,
bijvoorbeeld kinderen (van ouders) die minder te besteden hebben.
Een mooie taak dus die is weggelegd voor Cas en Rens, succes mannen!

Sirkelslag
De eerste drie weken van november gaan we met de GVO-lessen meedoen met
Sirkelslag school. Sirkelslag School is een interactief, crossmediaal en inhoudelijk
spel voor groep 7 en 8 uit het basisonderwijs. We spelen het tijdens schooltijd met
de hele groep tegen honderden andere klassen in heel Nederland.
(voor meer info: http://www.sirkelslag.nl/school)

De opdrachten zijn tot het laatste moment geheim, maar wat we wel weten is het
thema van dit jaar: Ga voor Goud.’
Als voorbereiding op Sirkelslag kijken we met de hele groep
naar een ontroerende kinderfilm over het leven van Kimaru
uit Nairobi. Kimaru wordt niet gehuldigd op het podium, en
hij krijgt geen gouden medaille omgehangen. Maar toch
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gaat hij voor goud. Hij doet er alles aan om zijn doel te bereiken om naar school
kunnen gaan. Daarna volgen twee lessen met een creatieve, leuke spannende
invulling.
Ik heb er erg veel zin in en hoop op een paar hele leuke lessen.
Hartelijke groet, Sandra Wagter
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