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Belangrijke data:
Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober
Dinsdag 31 oktober
Woensdag 8 november
Vrijdag 10 november
Zaterdag 11 november

Herfstvakantie
Zakelijke Ouderavond
Nationaal schoolontbijt
Groep 8 Techniek ‘koken en bakken’
Sint Maarten

Gezocht: handige klusouders
Onlangs heeft de school een schoolbord gekregen, deze willen wij graag
bevestigd hebben aan de buitenmuur op het kleuterplein. Wie kan ons
helpen het bord bevestigen?
Zijn er handige ouders voor het herstellen van verkleedkleding (gaten,
klittenbandsluiting etc.)?
Er is ook nog een muziekkastje die gerepareerd moet worden…
Voor meer informatie kunt u terecht bij juf Jonna.

Groep 4 voetbal en judo lessen.
Groep 4 heeft genoten
van een aantal voetbal
en judo lessen. Dit in
het kader van
sportstimulering.
Foto's kunt u vinden op
de site van school.

EU-schoolfruit.
Yes! Wij doen mee! In week 46 (13 t/m17 nov) zullen de eerste
fruit leveringen plaatsvinden. Uw kind zal op school horen op
welke dagen dit fruit gegeten wordt.

Schoolbibliotheek
Op school hebben we een ‘eigen bibliotheek’ zoals velen van u weten
en wellicht gezien hebben. Iedere week worden er door de groepen 2
tot en met 8 boeken gekozen. Iedere leerling kan dus wekelijks een
nieuw boek of boeken uitzoeken. Deze bibliotheek wordt gerund
door een aantal hulpmoeders, onze bibliothecaressen! Zonder deze
moeders kan de bibliotheek niet elke week bezocht worden. Dank
daarvoor! Nathalie en Josette hebben dit ook een tijd gedaan, maar
zijn inmiddels gestopt. Jullie ook bedankt voor je inzet. Gelukkig hebben
we ook weer een aantal nieuwe moeders bereid gevonden om het team van
bibliothecaressen te versterken. Dus Betje, Carla, Danielle, Inez, Ingrid, Krista, Lisette,
Marjon, Michelle, Roelie, Sieanne en Yvonne, veel succes en Bieb-plezier dit jaar 
Plusklas Buitendorpen
Op de scholen van Bijeen willen we onderwijs aanbieden dat recht doet aan de verschillen tussen de
leerlingen. Dat heet gedifferentieerd onderwijs.
Wij zijn daarbij steeds op zoek naar de beste mogelijkheden voor elke leerling.
Dat geldt ook voor de kinderen die het onderwijs in hun groep met veel gemak aankunnen, maar die extra
uitdagingen en prikkels nodig hebben om hun talenten verder te ontwikkelen. We noemen deze kinderen wel de
meer- of hoogbegaafde kinderen. Deze kinderen hebben dus naast het gewone aanbod in de eigen groep
behoefte aan extra stimulans om bv zelf dingen te gaan onderzoeken. Het kan ze ook helpen om dat met andere
kinderen samen te doen, zodat ze elkaar ook uit kunnen dagen en veel van elkaar kunnen leren.
Voor die kinderen starten we in ons cluster Buitendorpen (Posthoorn, Tiendeveen, Zandloper, Oostenbrink,
Vogelvlucht en Driesprong) een Plusklas.
Op woensdagochtend krijgen deze leerlingen (groep 6 t/m 8) les van een leerkracht die extra kennis heeft over
de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van deze groep.
De toelating wordt bepaald door de intern begeleiders van de eigen scholen en de leerkracht (hoog)
begaafdheid. Zij baseren hun besluit op:


een ingevuld Sidi-3 protocol; (dat is een signaleringssysteem dat leerkrachten helpt om meer- en
hoogbegaafdheid te herkennen.)




de gegevens uit het leerlingvolgsysteem;
de bevindingen van de groepsleerkracht

Voordat de kinderen geplaatst worden hebben we uiteraard een gesprek met de ouders en het betreffende kind
samen. We willen met de plusklas starten op 8 november.
De plusklas zal gehuisvest worden op de Goudvink in Hoogeveen. Daar is al een plusklas voor de openbare
scholen in de plaats Hoogeveen. Omdat deze op een andere dag is, kunnen we samen gebruik maken van de
materialen en daarin ook samen investeren. Dat werkt zkostenbesparend, maar ook heel effectief. U hoort vast
nog meer over de plusklas.

Leerlingenraad
De leerlingenraad gaat van start! De laatste
verkiezingen in groep 5 zijn afgerond en hebben zo
weer een complete groep. Dit zijn de leerlingen uit de
verschillende groepen:
Groep 5 Ruben en Silvan
Groep 6 Delinyah en Bennie
Groep 7 Sidney en Raffaela
Groep 8 Tycho en Carmen
We vergaderen ongeveer om de 4/5 weken.

Welkom!
In groep 1 hebben we weer een nieuwe leerling mogen verwelkomen, Levi, veel plezier bij ons op school!
Handbaltoernooi groep 3/4 en groep 5/6:

Handbaltoernooi
In november organiseert handbalvereniging Kwiek weer het handbaltoernooi voor groep 3
t/m 6. Handbal is een leuke en flitsende sport die in de zaal gespeeld wordt. Doordat het
spel heel snel gaat en je samen speelt met je teamgenootjes is het de ideale teamsport en
heel leuk om te doen. Het toernooi is helemaal aangepast aan deze doelgroep. Ieder kind
kan mee doen! Het toernooi zal plaatsvinden op twee woensdagmiddagen. Voor groep 3/4
op woensdagmiddag 15 november in sporthal Trasselt en voor groep 5/6 op
woensdagmiddag 22 november in sporthal Trasselt.
Deelname is gratis! Opgeven kan t/m woensdag 8 november via
schoolhandbal.kwiek@gmail.com<mailto:schoolhandbal.kwiek@gmail.com> of via
s.nijmeijer@dewoldenhoogeveen.nl<mailto:s.nijmeijer@dewoldenhoogeveen.nl>. Een
team voor groep 3/4 bestaat uit 5-7 spelers en voor groep 5/6 uit 7-9 spelers.
Binnenkort ontvangt de school meer informatie over de spelregels en het opgeven van de
teams. Mochten er nog vragen zijn? Neem dan even contact op via bovengenoemd mailadres of via
de sportfunctionaris. We hopen op veel deelnemende teams en spannende wedstrijden en vooral veel
gezelligheid.

Namens handbalvereniging Kwiek en Sportief Hoogeveen

