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Belangrijke data
Maandag 27/11 en dinsdag 28/11
Theaterles Sep Sinterklaas, luie baas in
Speelzaal voor de OB
Dinsdag 28/11
16.00 uur, VO voorlichtingsmiddag voor de
ouders van groep 8
Donderdag 30/11
Inloopochtend en HALT voorlichting in de
BB
Donderdag 30/11
Theaterlessen voor de MB
Dinsdag 5/12
Sinterklaasviering tot 13.00 uur - daarna
zijn de kinderen vrij

Graag over maken naar: NL18 INGB 0005
9143 68 tnv St Ouderraad De Meidoorn
ovv voor- en achternaam en groep van uw
kind(eren).
Piet gezocht!
We zoeken nog steeds twee pieten voor 5
december - alle tips zijn welkom bij juf
Giselle: g.wassink@10emeidoorn.nl

Kijk op de website voor meer informatie
over de activiteiten.
Staking 12 december
Zoals vorige week al vermeld: houdt u er
rekening mee dat de mogelijkheid groot is
dat er op 12 december wederom gestaakt
wordt en dat uw kind dan niet op school
terecht kan?
Vrijwillige ouderbijdrage al overgemaakt?
Vorige week heeft u een mail gekregen
met het verzoek om de vrijwillige
ouderbijdrage te betalen. Van dat geld
betalen we deels de schoolreisjes, en
daarnaast vooral de extra's op school:
schoencadeautjes, Sint- en kerstversiering,
de Montessoridag, bezoeken aan Artis, het
lente-ontbijt en nog meer.
De bijdrage bedraagt € 55,= voor de OB,
MB, TB en BB t/m groep 7. Voor groep 8 is
het € 45,=, omdat bij hen het schoolreisje
niet inbegrepen is.

Thuisgebruik Zuluconnect
Op school maken we al enige tijd gebruik
van Zuluconnect. Via deze online
applicatie kunnen kinderen eenvoudig
oefensoftware voor taal, rekenen en
spelling vinden. Ook kan via deze
omgeving gebruik gemaakt worden van
Office365 programma's als Word Online,
Excel Online of Powerpoint Online. Het is
niet mogelijk gebruik te maken van het emailadres dat bij het Office365 account
hoort.
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Thuis kan uw zoon/dochter ook gebruik
maken van Zuluconnect. Op een computer
of tablet gaat u naar de pagina
app.zuluconnect.net. Op deze pagina vult
u de gebruikersnaam en het wachtwoord
van uw zoon/dochter in. Via de
snelkoppelingen op het dashboard kunnen
de kinderen de verschillende programma's
gebruiken. Leerkrachten zorgen voor het
aanbod op het dashboard.
Op woensdag 6 december krijgen alle
kinderen hun inloggegevens mee naar
huis. Bewaar deze goed, hij wordt
eenmaal per schooljaar verstrekt. Het is
voor leerlingen helaas niet mogelijk hun
wachtwoord aan te passen.
Als u nu al gebruik maakt van Zuluconnect
thuis ontvangt u ook een nieuw
wachtwoord, het is technisch niet mogelijk
dit te voorkomen.
Koffiedrinken met Madeleine
Het was zeer waardevol om van
gedachten te wisselen met een aantal
ouders vorige week. We hebben
besproken wat we als school van plan zijn
dit jaar (o.a. nieuwe methode zaakvakken,
oriëntatie op hoe we Engels in OB en MB
kunnen aanbieden, leerlijn sociale
vaardigheden) maar ook zorgen
besproken: hebben kinderen wel genoeg
tijd om te eten bijvoorbeeld, en hoe
informeren we ouders nog beter over wat
er gebeurt in de klas overdag. Er komen
nog meer momenten, ze worden
aangekondigd in de nieuwsbrief!

Judoles tijdens de gymles
De Onder- en middenbouwers zagen er
wat anders uit dan normaal tijdens de
gymlessen de afgelopen 2 weken. Ze
kregen namelijk les van een echte judo-juf
! En daarbij horen natuurlijk echte judopakken. In 2 lessen leerde de kinderen
spelenderwijs de beginselen van het judo;
de judo-groet en judo-termen, valbreken,
judo-technieken en vooral heel veel
stoeien.
Was uw zoon of dochter nou heel
enthousiast? Haal dan een flyer op van de
judo-scholen hier in de buurt bij Juf Lydia
of Meester Bart.
Help je kind in de MiddenBouw
In groep 3 en 4 gaan kinderen aan de gang
met het splitsen van getallen. Eerst kleine
getallen tot en met tien en in een later
stadium getallen tot en met twintig en
honderd. Door goed te kunnen splitsen
leer je rekenen met grotere getallen en
het helpt je om later andere sommen op
te lossen zoals breuken en procenten.
Op de site
https://wijzeroverdebasisschool.nl/kennis
bank-rekenen/rekenen-oefenen/splitsengroep-3/ krijg je tips om je kind te
ondersteunen bij het leren splitsen. Ook
vind je er leuke spelletjes die je met je
kind kunt spelen om het splitsen te
oefenen.

