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Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u weer informatie over de school.
Inhoud schoolbel nr.5:

Woordje vanuit directie.
Mededeling(en)
Kinderboekenweek
Fontys sportactiviteit
Fietskeuring
Leef
Leerlingenraad
Vier keer wijzer
Bijlage(n)

Woordje vanuit directie.

De tijd vliegt, het is alweer bijna vakantie…De weersvoorspellingen zijn voor komende week best aardig, dus dat gaat helemaal goed
komen wat dat betreft.
Hopelijk zijn alle leerkrachten na de vakantie uit de lappenmand. De afgelopen weken waren veel leerkrachten niet fit. Gelukkig hebben
we ervoor kunnen zorgen dat alle klassen in dat geval een vervang-meester of juf kregen maar daar was flink wat kunst en vliegwerk
voor nodig.
Als ik voor mezelf spreek heb ik een fijne start gemaakt op ’t Rendal. Ik heb de collega’s goed leren kennen en prijs mezelf gelukkig met
zo’n bevlogen team. Veel ouders heb ik al mogen ontmoeten en ook de kinderen leer ik steeds beter kennen.
Afgelopen maandag was er weer koffietijd (waar ook thee wordt geschonken ), daar hebben we heel gemoedelijk gekletst over zaken
die ouders bezig houden. Alle ouders zijn welkom om aan te sluiten bij koffietijd. Het begint meteen als de school start, we doen het op
wisselende dagen zodat iedereen eens aan kan sluiten. Vanuit het team sluit ik aan en/of Lonneke en/of Jacqueline.
Op woensdag 21 november is er weer een koffietijd, hopelijk zien we u dan.
Graag wil ik nogmaals aangeven dat ik altijd te bereiken ben per e-mail: inge.vandijk@prodas.nl, via schoolpoort maar even binnen
lopen kan natuurlijk ook.

Mededeling(en)





Herfstvakantie van maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober 2018.
We zien elkaar weer op maandag 22 oktober.
Er is een ouderplatformbijeenkomst op maandag 22 oktober
Op dinsdag 23 oktober staat de herkeuring van niet goede gekeurde fietsen gepland.
Bijeenkomst Corepower voor ouders groep 6/7/8 op donderdag 25 oktober om 19.00 uur op Bs De Diamant in Someren.
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Kinderboekenweek

Op 3 oktober is de Kinderboekenweek gestart, het thema is Vriendschap!
We zijn gezamenlijk gestart in de hal op het prachtig aangeklede podium.
Eerst hebben we via het digibord geluisterd naar Jozua Douglas (schrijver van het
Kinderboekenweekgeschenk) die samen met ons de Kinderboekenweek opende.
Daarna gingen de kinderen in groepjes een speurtocht doen door de school.
In de hal en in een aantal klassen werd gezocht naar vriendenduo's uit kinderboeken.
Bij elke kinderboekenvriend stond een cijfer met een letter.
Alle letters samen werd de zin 'Vriendschap is: Iedereen hoort erbij'.
Na de speurtocht kwamen we weer samen in de hal en werd de zin bekend gemaakt.
Het winnende groepje (Sophie groep 7, Milou groep 5 en Laura groep 1/2b) mocht aan
iedere groep een nieuw kinderboek overhandigen. Er werd afgesloten met de dans 'Kom erbij' van Kinderen voor Kinderen. De komende
periode gaan we actief aan de slag met lezen in alle groepen en de kinderen mogen lekker op het podium lezen.
In november gaan kinderen van de groepen 6/7/8 die willen, weer meedoen op school aan de voorrondes van de voorleeswedstrijd.

Fontys sportactiviteit
Een kleine terugblik op onze Fontys sportactiviteit.
Deze was op woensdag 3 oktober voor alle groepen.
Het was heerlijk weer, het zonnetje scheen en het was niet te warm.
Alle kinderen waren super enthousiast en lekker actief bezig.
Er werden allerlei spelletjes gedaan zoals ballenroof, kleurenstoelendans,
estafetteloop en nog veel meer.
Het waren heerlijke sportieve uurtjes en alle spieren zijn weer eens goed gebruikt.

De kids in actie!

Fietskeuring

Op donderdag 9 oktober is onze fietskeuring geweest door onze dorpsfietsenmaker Theo.
Alle kinderen waren met de fiets op school.
Mocht de fiets niet meteen goedgekeurd zijn, dan is er niks aan de hand want op dinsdag 23 oktober is de herkeuring.

Leef

Mijn naam is Lars Fleuren ik ben 25 jaar en vanaf Augustus ben ik werkzaam voor Leef als
combinatiefunctionaris. Op dit moment geef ik dinsdags de pleinspelen op ’t Rendal. Na de kerstvakantie ga
ik ook de gymlessen verzorgen op de woensdag en vrijdagochtend. Verder ben ik een fanatiek voetballer en
wil ik nog wel eens een rondje gaan hardlopen. Tijdens de afgelopen weken heb ik al veel leuke momenten
beleefd met de kinderen en ben er van overtuigd dat het een sportief, leuk en succesvol jaar gaat worden!
Lars Fleuren

Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft voetbalregels opgesteld en inmiddels wordt er weer volop gevoetbald.
Tevens heeft de leerlingenraad geïnventariseerd wat alle kinderen graag in de snoeppotten zouden willen hebben.
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Dat is een hele lijst geworden.
We hebben afgesproken dat juf Jacqueline alles op een rijtje zet en dat deze lijst nogmaals de school rond gaat.
Dit gaat meteen na de herfstvakantie gebeuren, ieder kind kiest zijn/haar lievelingssnoep.
Het snoep wat het meest gekozen is, wordt aangeschaft om de snoeppotten te vullen.

Vier keer wijzer

We zijn op school in alle groepen bezig met een thema van 4 keer wijzer.
De groepen 4/5, 6/7 en 7/8 zijn bezig op het gebied van aardrijkskunde, in groep 3 staan bomen centraal en bij de groepen 1-2 gaat het
bijvoorbeeld over letters.
In alle groepen wordt gestart met het maken van een themamuur.
Op allerlei manieren gaan de kinderen daarna aan de slag om kennis op te doen en te verwerken, dat kan via knutselen, tekenen,
opzoeken op computer enzovoorts.
Na de herfstvakantie gaan we weer aan de slag met andere onderwerpen in Vier keer wijzer nu gericht op geschiedenis.
In de groep 4/5 gaat ze aan de slag met: vroeger was het anders en in de groepen 6/7 en 7/8 met: de Romeinen.

Bijlage(n)
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Tot slot, wij wensen jullie allemaal een super fijne herfstvakantie!
Met vriendelijke groet
Team ’t Rendal.

