Nieuwsbrief 20 oktober 2017

Beste ouders,
Hierbij ontvangt u alweer de derde nieuwsbrief van dit schooljaar.
We wensen u een veel leesplezier en een fijne herfstvakantie!

Kind op Maandag

Vanaf dit schooljaar werken we weer met Kind op Maandag, een methode waarmee we de
leerlingen vertrouwd willen maken met de Bijbelverhalen. De komende periode komen de
volgende thema’s en verhalen aan bod:
Week 44
30 okt. t/m 3 nov.
In je dromen!
Genesis
Jozef droomt dat zijn ouders en broers voor hem moeten buigen. De dromen vertellen wat
er in de toekomst gaat gebeuren. Maar de broers zijn jaloers en verkopen Jozef als slaaf.
Vooralsnog lijken de dromen niet uit te komen.
Welke dromen hebben de kinderen?
Week 45
6 t/m 10 november
Leg uit!
Genesis
Als de vrouw van Potifar met de jas van Jozef achterblijft, heeft Jozef iets uit te leggen. Hij
komt in de gevangenis terecht. Daar mag hij de dromen van de schenker en de bakker
uitleggen. En later mag hij zelfs de dromen van de farao uitleggen.
Door de verhalen van deze week ontdekken de kinderen dat sommige dingen wel, en
sommige dingen niet uit te leggen zijn.
Week 46
13 t/m 17 november
Vergeet mij niet!
Genesis
Jozef zit nog steeds in de gevangenis. Is iedereen hem vergeten? In de verhalen van deze
week ontdekken de kinderen dat Jozef niet vergeten wordt. Niet door de schenker, niet door
zijn broers en niet door God. De kinderen leren dat het belangrijk is dat niemand wordt
vergeten.
Week 47
20 t/m 24 november
Mijn familie
Genesis
Dit schooljaar begonnen we met de familie van Jakob. Deze week ronden we de verhalen
over Jozef af. Ondanks alle ruzie, pijn en verwijdering eindigt de verhalenreeks met een
positief slot. Als familie blijf je met elkaar verbonden.
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Voor op de kalender
In het kader van cultuuronderwijs, staan de komende tijd een aantal leuke activiteiten op de
planning die nog niet op de kalender staan:
- Ma 30 oktober
Unit 2 Hoorspel Toonwerkplaats
08.30 uur op school
- Ma 6 november
Unit 3 Wandelen in je eigen tekening
13.15 uur op school
- Di 21 november
Leerjaar 6 Bibliotheekbezoek
12.45 uur bibliotheek
Vriezenveen

Schoolarts
Zoals elk jaar komt de assistente van de schoolarts bij ons op school om de leerlingen in
leerjaar 2 en 7 te onderzoeken. Dit jaar zal ze op maandag 30 oktober bij ons op school zijn.
Bij de leerlingen uit leerjaar 2 is een ouder bij aanwezig bij het onderzoek.
Ter voorbereiding op het onderzoek wordt er van u als ouder(s) gevraagd een digitale
vragenlijst in te vullen, deze krijgt u van de leerkracht. Ook als school vullen we een
vragenlijst voor de leerlingen in.
Voorstellen stagiaires onderwijsassistent
Dit schooljaar mogen we 2 stagiaires van de opleiding onderwijsassistent bij ons op school
begeleiden. Beide dames lopen stage in Unit 2. Juf Nienke aan het begin van de week, Juf
Neema aan het eind van de week. Hieronder stellen ze zich aan u voor:
Juf Nienke
Mijn naam is Nienke Wessels en kom uit Vriezenveen.
Op dit moment zit ik in het tweede jaar van Onderwijsassistent en loop ik op
maandag en dinsdag stage in unit 2. In mijn vrije tijd ben ik vaak bij
korfbalclub Amicitia te vinden.

Juf Neema
Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Neema Sawary, ik ben de nieuwe
stagiaire van unit 2. Ik volg de opleiding onderwijsassistent in Almelo. Ik heb
al op verschillende basisscholen stage gelopen. Ik ben elke donderdag
en vrijdag te vinden in groep 4/5 bij juf Ilse en af en toe ben ik er
een hele week. Ik heb erg veel zin in de aankomende tijd.
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Ouderbijdrage
De ouderbijdrage van het schooljaar is vastgesteld op € 35,-. Van de ouderbijdrage worden
cadeautjes, schoolreisjes, schoolkamp, feestdagen enz. bekostigd. Het "oudpapiergeld"
wordt gebruikt om het tekort op de begroting aan te vullen.
De ouderbijdrage kan via een éénmalig overschrijving voldaan worden.
We willen u vragen om het bedrag van €35,- per leerling voor 01-11-2017 over te maken op
bankrekeningnummer NL42 RABO 0194 3842 92 t.n.v. Stichting vrienden van de Pölle. Wilt
u in de omschrijving de voor- en achternaam van uw kind(eren) vermelden?
Dankdag
In de week na de herfstvakantie staan de bijbelverhalen in het thema van ‘Dromen’. We
praten met de leerlingen over dromen, maken een mooie verwerking met wolken en horen
de verhalen over Jozef en zijn dromen.
Nationaal Schoolontbijt
Op woensdag 8 november doen we als school mee aan het Nationaal
Schoolontbijt. Samen met alle leerlingen en leerkrachten ontbijten we
die ochtend op school. Voor één keer kunt u uw kind(eren) zonder
ontbijt naar school sturen. De hele school schuift aan tafel voor een
gezond ontbijt en voor een leuke les over de beste start van de dag.
Zo leren de leerlingen op een feestelijke manier hoe belangrijk elke
dag ontbijten is en wat je ’s ochtend het beste kunt eten. De rest van
het jaar ontbijten ze natuurlijk thuis. Helpt u mee om dat zo gezond
mogelijk te maken? Wilt u deze woensdag een bord, beker, bakje/schaaltje
en bestek meegeven naar school? Wij zorgen voor de rest.
Afsluiting kernconcept 1
Op vrijdagmiddag 6 oktober, na de opening van de Bibliotheek Op School hebben we
creatieve workshops georganiseerd voor de leerlingen. Dit was zo’n succes dat we hebben
besloten om kernconcept 1 ‘Tijd en Ruimte’ op dezelfde manier af te sluiten; de kinderen
kunnen kiezen uit verschillende workshops passend bij het kernconcept.
Oud papier
Zaterdag 11 november wordt het oud papier weer opgehaald.
Studiedag team
13 november 2017
Op maandag 13 november staat de eerste studiedag voor het team gepland, de kinderen zijn
deze dag vrij, zoals al op de kalender vermeld staat. Deze dag staan onder andere de
volgende zaken op de agenda:
- De bibliotheek op school en leesplezier
- Kinderfysiotherapie
- Het maken van groepsplannen rekenen en spelling
- Rapportage van leervorderingen naar leerlingen en ouders
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Kernconcept 2: Theater
Vanaf dinsdag 14 november gaat kernconcept 2 van start. In dit kernconcept staat het
maken van theater centraal. Wekelijks zal er op woensdag door een theaterdocent van
theatergezelschap Sonnevanck een les gegeven worden in alle Units. In de tussenliggende
week zal er tijdens het middagprogramma verder gewerkt worden binnen dit kernconcept,
zodat we u op woensdag 20 december een prachtige voorstelling met het thema ‘Kerst’
kunnen laten zien.
Voorleeskampioen
Na een spannende finale op maandag 16 oktober waarbij uit elk leerjaar vanaf leerjaar 3 een
winnaar voor heeft gelezen, is Yrsa van der Meer de voorleeskampioen van onze school
geworden. Ze mag onze school gaan vertegenwoordigen tijdens de
voorleeskampioenschappen van Twenterand. Yrsa las een spannend stuk voor uit het boek
‘Spes’. Yrsa, veel succes tijdens de volgende ronde!

Twenteranddictee
In leerjaar 8 is een voorronde in de klas gehouden om te kijken wie er deel mag gaan nemen
aan het Twenteranddictee. Op 28 november 2017 mag Tess Neurink onze school
vertegenwoordigen in het gemeentehuis. Tess, veel succes!
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Afscheid juf Lisan
Vandaag neemt juf Lisan afscheid van De Pölle. De afgelopen jaren heeft ze regelmatig
vervangingen van collega’s op onze school gedaan waarvoor we haar dankbaar zijn. Samen
met de kinderen hebben we haar bedankt en uitgezwaaid. Alle kinderen kregen nog een
verrassing van juf Lisan en andersom waren er voor juf Lisan ook leuke cadeautjes als
aandenken aan het Pölle-tijd. Juf Lisan, nogmaal, bedankt!

