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Uit de school
Inmiddels hebben we de herfst vakantie
gehad en vliegen de herfstbladeren ons
om de oren. De school is hier en daar
dan ook al aangepast en aangekleed in
de herfstsfeer.

•

Helaas brengt dit seizoen ook meer
vatbaarheid voor virussen met zich
mee. Dit betekent dat ook het corona virus hier en daar weer actief
bezig is. Ook bij enkele gezinnen van onze school. Door de herfstvakantie
heeft het voor ons onderwijs gelukkig nog geen gevolgen. Mochten er de
komende dagen nieuwe meldingen komen of blijkt dat er
(onderwijskundige) aanpassingen nodig zijn, dan hoort u het meteen.

•

We zijn nog steeds voorzichtig met externen binnen de school. We hebben
afgesproken dat alleen ouder/volwassenen met een taak welkom zijn in de
school. Zo zijn er weer enkele ouders betrokken geweest bij de Kinderboekenweek en is er het voornemen om de luizencontrole te hervatten. We blijven dit per activiteit/gebeurtenis afwegen.

•
•
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In de hal van de school staat een grijze container voor lege statiegeld flessen. De opbrengst is voor een aanvulling op de ouderbijdrage. We bevelen
deze actie van onze ouderraad van harte aan!!
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een informatiebrief over het nationaal
schoolontbijt. Dit is op 3 november op onze school.

1 november: praktijklessen Kanjertraining in alle
groepen
2 november– luizencontrole groep 5 t/m 8
3 november: Nationaal schoolontbijt, alle kinderen ontbijten op school.
8 november– luizencontrole groep 1 t/m 4
12 november: groep 8, excursie naar Proefkolonie,
Frederiksoord
17 november: MFS Zuid 19.00 bijeenkomst voor het jonge kind.
22 november: Voorlichting Stellingwerfcollege ouders groep 8—centrale hal
MFC Zuid 19.30-20.30
25 november: groep 3/4 excursie ‘t Kiekhuus
26 november: Volgende nieuwsbrief

Inning ouderbijdrage
De eerste termijn ouderbijdrage schooljaar 2021-2022 is op 25 oktober 2021 per automatische incasso geïnd.
De ouders die zelf de ouderbijdrage overmaken hebben een nota gekregen.
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Leerlingenraad 2021-2022
Met trots mag ik aan jullie de nieuwe leerlingenraad van 2021-2022 voorstellen.
Namens
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

4:
5:
6:
7:
8:

Isabella en Jorrit
Zoë
Roos
Merel
Guido en Siep

De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op
school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen,
moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. De leerlingenraad kan advies geven aan de
school of voorstellen iets te gaan organiseren. Er is wel steeds toestemming van de school /
directie nodig.
De leerlingen komen zes keer per jaar bij elkaar.
Op 14 oktober hebben we de eerste ledenraad vergadering gehad. We hebben een voorzitter,
secretaris en penningmeester aangesteld. Ook zijn er al punten besproken over de veiligheid,
werken op school en het nogmaals invoeren van een tostidag. De besluiten worden in een
volgende vergadering genomen. De volgende bijeenkomst is gepland op 25 november. Dit is
een vergadering, samen met de leerlingen van de Boekhorst.

Kind op maandag
Beste ouders/verzorgers,
Na de zomer zijn we begonnen met de verhalen over Jakob en Esau. In de komende periode
lezen we de laatste verhalen in die serie. Jakob gaat terug naar Esau, de broer waar hij eerder voor gevlucht is. Onderweg voert hij een strijd, maar uiteindelijk blijken Jakob en Esau
sterk genoeg om zich met elkaar te verzoenen.
Daarna volgen de verhalen over Jozef en zijn broers. Het zijn prachtige verhalen, waarin
veel herkenbare dingen gebeuren. Er is iemand die zich bijzonder voelt, anderen zijn jaloers. De broers van Jozef
verkopen hem als slaaf naar Egypte. Maar zijn dromen zijn nog niet voorbij: In Egypte wordt hij onderkoning en
uiteindelijk komen die zelfde broers bij hem graan kopen. Net als bij het verhaal van Jakob en Esau heeft ook hier
de vergeving het laatste woord. Zo laten de verhalen zien hoe mensen samen verder kunnen, ook als er erge dingen gebeuren. Én de verhalen maken duidelijk dat mensen er ook in hun ellende niet alleen voor staan: Jozef vertelt dat God steeds bij hem is geweest, ook toen hij in de put zat en in de gevangenis.
Het thema van deze periode is ‘In je dromen!’. Met de kinderen verkennen we welke dromen zij zelf en anderen
kunnen hebben. In je dromen kunnen fantastische dingen gebeuren, die je overdag misschien niet voor mogelijk
houdt. Er kunnen ook heftige dingen gebeuren, waarvan je later blij bent dat het ‘maar een droom was’. Zo kunnen dromen iets laten zien van wat je fijn vindt en waar je bang voor bent.

We hopen dat de verhalen weer inspirerende gesprekken opleveren in de klas!
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Wieletjesdag
Samen met De Boekhorst hebben we afgesproken dat elke eerste woensdag
van de maand WIELETJESDAG voor kleine wieltjes is, mits deze dag op een
schooldag valt. De eerstvolgende WIELETJESDAG is woensdag 3 november.

Luizencontrole– nieuwe ouders gezocht
De ouders welke de luizencontrole op onze school uitvoeren zijn op zoek naar versterking!
Bent u bereid om ongeveer 1x per 8 weken te helpen om onze leerlingen te controleren en zo de
school luisvrij te houden? Meld u aan op cbsindekring@tjongerwerven.nl

Informatieavond Stellingwerfcollege
Maandag 22 november organiseren we een informatie ouderavond, waarop Ben Krause, leerjaar coördinator van de brugklas,
voorlichting komt geven over het Stellingwerfcollege aan de ouders van groep 8 van Obs
Boekhorst en CBS In de Kring.
De avond begint om 19.30 uur in de grote zaal van MFS Zuid. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Deze avond vervangt de algemene ouderavond die op maandag 15 november op het Stellingwerfcollege zelf
wordt gegeven. Het voordeel van deze avond bij ons op school is dat deze in een kleine setting plaats vindt en er veel ruimte is voor inbreng van ouders.
Alle ouders van de kinderen uit groep 8 zijn van
harte uitgenodigd voor deze avond.
We verwachten natuurlijk alle ouders van de kinderen uit groep 8, maar i.v.m. het klaar zetten
van de stoelen
is het wenselijk dat u zich opgeeft via
directie.boekhorst@comprix.nl

Welkom!
Deze maand hebben wij drie nieuwe leerlingen bij ons op school mogen verwelkomen:
Sem Slot

Groep 1

Romy Kiewiet

Groep 1

Denilson Baptiste

Groep 4

We wensen jullie een hele fijne schooltijd toe op CBS In de Kring!
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