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Kijkles ‘Rots en Water’
Vandaag was er een kijkles voor de groepen 1 t/m 4 (5). Er waren veel enthousiaste ouders, oma’s &
tantes die leuk meededen met de les. Vandaag hebben we samen met de kinderen laten zien waar we
de afgelopen weken hard aan gewerkt hebben. Hiermee hebben we o.a. meer zelfvertrouwen
ontwikkeld bij de kinderen, we hebben ze geleerd hoe je je moet focussen en hoe je sterk in je

schoenen kunt staan, dit hebben we o.a. gedaan met de volgende oefeningen; stoptikkertje, leeuw
die afsluipt op zijn prooi en ballon opblazen.

Verjaardag juf Marianne, juf Gwen en juf Greet
Op vrijdag 18 oktober vieren de juffen van groep 3 en 4 hun verjaardag! De
kinderen hoeven deze dag geen eten mee. Wel moeten alle kinderen gymkleren
mee.

Project ‘Kleine huisjes’
Na de herfstvakantie start het project ‘Kleine Huisjes’ voor de groepen 3,4 en 5. Dit project is in het
kader van ‘Mijn thuis, Mijn verhaal’, het project waarbij cultuurmakers aan de slag gaan met een
creatief programma, waarmee kinderen worden gestimuleerd hun verhalen en emoties (over
aardbevingen) te uiten. De kinderen doen dit project in het ASWA-gebouw aan de Klauckelaan.

Groepen 6/7 en 7 naar Aurich
Maandag 28 oktober gaan de groepen 6/7 en 7 naar Aurich voor een uitwisseling met leerlingen van
de Lambertischule. We vertrekken om 8.15 uur met de bus en zijn rond 16.00 weer op school. De
kinderen moeten hun eigen eten en drinken meenemen voor in de bus. Alle kinderen krijgen een
lunch aangeboden.

Groep 8 op ‘teambuilding’
Onze school geeft groep 8 dinsdag 29 oktober een teambuildingsdag. Deze dag kan worden
georganiseerd omdat we ‘Rots en Waterschool’ zijn. Het doel van de dag is kinderen uit deze groep
op verschillende manieren en in verschillende groepjes te laten samenwerken. Ze leren hierbij
samenwerken met kinderen die niet in de directe vriendenkring zitten. De dag wordt begeleid door
‘Leef Outdoor’. De activiteiten vinden in Stedum plaats.

Certificaat ‘BPS school’
Op woensdag 30 oktober wordt het certificaat dat we in april behaalden officieel uitgereikt aan de
school. De uitreiking vindt plaats in Utrecht.

Op bezoek bij de Freylemaborg
Op maandag 4 november gaat groep 4A naar de Freylemaborg in
Slochteren. We vertrekken om 8.45 uur en zullen rond 12.00 uur weer terug
zijn. We hebben nog enkele ouders nodig die mee willen. Opgeven kan bij
juf Greet. Op dinsdag 5 november gaan de groepen 3A en 3B naar de
Freylemaborg. Ook zij hebben nog een aantal ouders nodig die mee willen.
Opgeven kan bij juf Gwen of juf Marianne.

Staking woensdag 6 november
De vakbond heeft 6 november uitgeroepen tot stakingsdag voor het
onderwijs. Afhankelijk van het feit of de minister voor deze datum nog
toezeggingen doet of niet wordt er op 6 november gestaakt in het primair
en voortgezet onderwijs. Houdt u er rekening mee dat uw kind op 6
november niet naar school kan op. In de opvang is beperkt plaats.

Geen verkiezingen Medezeggenschapsraad
In de voorgaande informatiebulletins hebben wij aangegeven dat per
december van dit schooljaar de zittingstermijn voor de periode van 3 jaar
van Christine de Wit en Jeroen Scheper uit de oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad (MR) zal aflopen. Tevens hebben wij vervolgens
kort uitgelegd wat de MR is, hoe de samenstelling van de MR is en wat
verkiezingen inhouden. Ten slotte hebben wij een oproep gedaan welke
enthousiaste ouders/verzorgers het leuk zouden vinden mee te praten en
te denken over diverse schoolaangelegenheden en zich daarom willen
aanmelden als kandidaat voor de oudergeleding van de MR.
Op deze oproep hebben wij geen aanmelding gehad. Aangezien voornoemde MR-leden hebben
aangegeven zich graag herkiesbaar te stellen, zullen er geen verkiezingen worden uitgeschreven en
zullen Christine de Wit en Jeroen Scheper wederom voor een termijn van 3 jaar zitting nemen in de
MR.

Fluor ouders
Op de maandagmorgen wordt er met fluor gespoeld door de leerlingen. We zoeken nog een aantal
ouders die ons wil helpen met het uitdelen van de bekers met fluor. U hoeft niet iedere
maandagochtend, het kan ook om de week of eens per drie weken. Indien u wilt meehelpen kunt u
zich aanmelden via jla@marenland.org

Gevonden voorwerpen
Wat er vrijdag 18 oktober na 12.00 uur nog ligt, gaat naar de Humanitasbak.

Sportmix Olingertil
Hieronder volgt nog de poster van de Sportmix.

