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Adresgegevens en ouderhulp
In de eerste schoolweek heeft uw kind een aantal
formulieren mee naar huis gekregen. Waaronder
een formulier voor de adresgegevens en een
formulier waarop u kunt aangeven bij welke
activiteiten u dit schooljaar wilt helpen. We
hebben deze formulieren nog niet van iedereen
retour gekregen. Graag zien we deze zo spoedig
mogelijk terug op school.

Nieuws uit de MR
De medezeggenschapsraad is ook weer van start
gegaan en heeft de eerste vergadering alweer
achter de rug. De MR bestaat uit Dorinthe &
Yvonne (2 ouders) en Jolanda & Eveline (2
personeelsleden).

Dit jaar gaan we op 11 november onze
lampionnen showen. We beginnen (anders dan in
de jaarplanner staat) om 16:30 uur. Vervolgens
kunnen we de lampionnen bewonderen op een
sfeervol verlicht plein. Verdere informatie volgt.

Ouders en personeelsleden kunnen onderwerpen
aandragen, zodat ze in de vergadering kunnen
worden besproken. Dit kan gaan over
beleidszaken zoals veiligheid in en om de school,
maar ook over een wijziging in het
schoolreglement. Zo is in de afgelopen
vergadering bijvoorbeeld het ‘gymtassenbeleid’
besproken. Daarnaast kwam de wens voor een
link naar de Google-agenda. De oudergeleding
van de MR heeft hier een voorzet voor gegeven.
Met deze link kunt u de google agenda openen:
klik hier

Gymtassen

Maar u kunt de agenda ook toevoegen aan een
eigen google agenda door op het plusje te klikken
in het agenda menu:

Lampionnenshow

Voor groep 5 tot en met 8 staan in ieder geval 2
gymlessen per week gepland. De gymtassen gaan
na iedere week weer mee naar huis om te
wassen. Kinderen van de onderbouw gaan
(vooral bij slecht weer) nog wel eens vaker naar
de gymzaal. De leerkrachten van groep 1 tot en
met 4 geven de tassen in ieder geval voor iedere
vakantie mee naar huis. Een ieder is natuurlijk vrij
om zijn/haar kind te vragen om de tas vaker mee
naar huis te nemen. Denkt u er ook aan om
gymkleding en schoenen regelmatig te passen?

En vervolgens zoeken op:
kalenderswsdeschans@gmail.com
Het kan natuurlijk zijn dat er in de loop van de tijd
activiteiten bij komen of dat er iets gewijzigd
wordt. Dit zal altijd worden aangekondigd in de
nieuwsbrief of per e-mail.
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Verkiezingen leerlingenraad

Kunst- en Cultuurmenu

Onze leerlingenraad is een groep leerlingen uit de
groepen 5, 6, 7 en 8. Deze groep kinderen zet zich
in voor een prettige en goede gang van zaken op
school. De leerlingenraad komt met nieuwe
ideeën die de school nog leuker maken. De
leerlingenraad komt regelmatig bij elkaar om
onderwerpen te bespreken die voor iedereen op
school van belang zijn.

Het Kunst- en Cultuurmenu is zodanig
georganiseerd dat kinderen op een (inter)actieve
manier in alle groepen kennismaken met
verschillende kunst- en cultuurvormen bestaande
uit muziek, beeldende kunst, drama, dans,
literatuur en erfgoed. Daarbij ligt de nadruk op
DOEN. Kijk voor meer informatie hierover op de
website van Cultuureducatie Noordenveld:
www.cenoordenveld.nl.
In de Schansinfo zal regelmatig informatie over de
geplande activiteiten te lezen zijn.

Uit de groepen 5 tot en met 8 wordt uit iedere
groep één leerling lid van de leerlingenraad. Zij
worden voor de duur van één schooljaar
gekozen. Aan het begin van ieder schooljaar
worden er nieuwe verkiezingen gehouden.
Hoe worden de leden gekozen? Volgende week
donderdag staan de verkiezingen voor de
leerlingenraad gepland. Alle kinderen uit groep 5
tot en met 8 die dat willen, kunnen zich
verkiesbaar stellen.
Met de kinderen wordt vooraf besproken wat de
leerlingenraad inhoudt en wat een raadslid moet
kunnen om de groepen te vertegenwoordigen.
De kinderen die zich verkiesbaar stellen, maken
een poster met daarop de onderwerpen die zij
van belang vinden voor de school. De kinderen
die zich verkiesbaar hebben gesteld houden
vervolgens een verkiezings-praatje.

De eerste schoolweken staat het volgende op het
‘menu’:
AMV: Algemene Muzikale Vorming:
Lessenserie van 30 lessen voor groep 3/4
Vanaf volgende week donderdag komt Minka
Zaal iedere donderdag muziekles geven aan
groep 3/4. Verschillende muziekvormen en
instrumenten komen hierbij aan bod.
Blow It Away: 2,5,6,10 september
4 Lessen van Pieter de Jong voor groep 5/6
Trompetten, klarinetten en trombones in de klas.
Het doel is leerlingen spelenderwijs de
basisvaardigheden van het blaasinstrument te
leren en kennis te laten maken met de
blaasmuziek. De leerlingen hebben zelf geblazen
en ervaren wat het betekent om op een
blaasinstrument te spelen. Na 3 lessen was er
deze week een afsluiting waarbij ook ouders zijn
uitgenodigd. Er speelde ook iemand van de
plaatselijke muziekvereniging De Bazuin mee!

Daarna gaan alle kinderen stemmen wie zij graag
in de leerlingenraad zien.

In de volgende nieuwsbrief zal bekend worden
gemaakt wie dit jaar de leerlingen gaan
vertegenwoordigen.
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Massimo: 10 september
Voorstelling van garage TDI voor groep 5/6
Al eeuwen verdient verhalenverkoper Massimo
zijn brood met het vertellen van verhalen. Met
zijn koffer vol schatten uit het verleden reist hij
naar kermissen en jaarmarkten over de hele
wereld. Maar de tijden zijn veranderd.
Tegenwoordig zijn er botsauto’s en automaten.
En dat is ook leuk. Maar niet voor Massimo. Hij
vertelt liever in alle rust zijn verhalen. Het zijn
verhalen die passen bij de plek… Maar wel
verhalen geplukt uit een willekeurig tijdperk.
Massimo toont in de klas excentrieke
voorwerpen en vertelt daar het spannende
streek-verhaal bij. Zijn geheim: hij was er ooit zelf
bij…

Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 25 september a.s. gaan ruim
160.000 basisschoolkinderen in Nederland op pad
tijdens de Kinderpostzegelactie. Onze kinderen
uit de hoogste groepen doen ook mee. Ze zetten
zich in voor kinderen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen!
Voor wie gaan de leerlingen op pad?
Dit jaar zet Kinderpostzegels zich in voor 8.500
kinderen die in Nederland in een daklozen- of
vrouwenopvang wonen. De begeleiding in de
opvang is vooral gericht op volwassenen. Voor
kinderen is er meestal weinig aandacht. Ze
hebben er geen eigen kamer en geen privacy, er
is nauwelijks speelgoed, ze mogen vaak hun
vriendjes niet meenemen, hebben hun huisdieren
achter moeten laten en mogen ook niet
zorgeloos buiten spelen. Geen ideale
omstandigheden waarin een getraumatiseerd
kind de kans krijgt zich te ontwikkelen.

Kinderpostzegels wil ervoor zorgen dat kinderen
zich er beter thuis voelen en dat er goede
begeleiding voor ze is.
Dit jaar wordt een deel van het opgehaalde geld
besteed aan Shower Power:
ShowerPower geeft aan vrouwen en kinderen in
kamp Moria op Lesbos in schrijnende
omstandigheden warme en schone douches in
een huiselijke omgeving waar zij zich veilig
kunnen voelen.

Meer nog dan alleen een plek met een warme
douche, is het huis een safe house. Vrouwen en
kinderen kunnen er even bijkomen van hun
vreselijke leven in het kamp. Er wordt thee
geschonken, fruit en soep aangeboden en er is
aandacht voor de kinderen.
U koopt toch ook bij onze leerlingen!?
We wensen onze leerlingen heel veel succes!
Kijk voor meer informatie op
www.kinderpostzegels.nl.

Nieuws van de Vrolijke Vlinders
Onze klassennaam is De Vrolijke Vlinders.
Er zitten nu 15 kleuters in de klas en Mike, nr 16,
komt er al snel bij. Daarna volgen meerdere
kleuters ook al snel. We hadden beter de Mooie
Mieren kunnen heten, want het wordt een
vrolijke drukke boel bij ons.
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Weten jullie al dat:
-we natuurlijk hebben gewerkt over de vlinders?
- we al heel veel over vlinders weten, zoals wat
dag- en nacht vlinders zijn?

- vogels en mensen (met hun gif en bomen
kappen) de vijanden zijn van de vlinder?
- vlinders een roltong hebben?
-we een bak vol rupsen, eitjes en poppen in de
klas hebben?

-we al 5 vlinders hebben laten wegvliegen?
- Sommige vlinders heel lang blijven zitten en we
dan heel hard moeten blazen? (zie foto)
-L. zegt dat ze eerst in een KOMKOMmer zaten
-F. en H. met een kwastje en lepel alle rupsen
hebben gepakt en verhuisd?
-we groep 3 missen en zij ons, en we daarom
vaak nog samen buiten of binnen spelen?
-juf heel sterk is ( jaja) en ons allemaal op de
mattenkar door de gymzaal kon trekken?

-groep 2 heel trots is op hun eigen laadje en
schrijfschriftje?
-we leuke apps hebben op de Ipads en we dat
vaak samen bekijken?
-we een doelenmuur hebben? Hierop zie je wat
we leren en doen de komende tijd
-we een letterbak hebben?
Zoem leert ons een letter, zoals bijvoorbeeld de
v, wij doen dan dingen met een v in de letterbak.
Dat komt op de foto en zo maken we dit jaar een
eigen letterboek.
-we heel knap zijn met Engels en alle woordjes
nog wisten?
-we met rekenen de blauwe rekenraaf Rikkie erbij
hebben en we hem heel grappig vinden?
-Zoem in een luchtballon zit, meestal voor het
raam, met de letter van de week?
-we nu werken en spelen over dieren?
-we met bouwen eerst een plan maken en dan
ook gaan meten en dit in een schriftje schrijven?
-we in de huishoek nu een dierenhotel hebben en
ook daar voor dieren een eetplan maken?
-we een rekenhoek hebben waar we eten
afwegen voor Rupsje Nooitgenoeg?
-we altijd buiten zijn of kijken als er iets bijzonders langskomt of een bedrijf aan het werk is?
-we daarom natuurlijk ook zulke slimme kleuters
zijn, want van vragen leer je!
-we dit jaar ook weer 2 klassenmoeders hebben
en we dus weer plannen mogen maken!
-we er weer een mooi jaar van gaan maken met
elkaar!
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Belangrijke data
10 september

12 september

Kunst & Cultuurgroep 5/6
Massimo
Openings -BBQ voor alle
ouders en kinderen
Schansinfo 2

17 september

Prinsjesdag

19 september

25 september

Verkiezingen
leerlingenraad
Rodermarkt:
iedereen vrij!
Start Kinderpostzegels

2 oktober

Start Kinderboekenweek

2 oktober

Juf Eveline jarig!

4 oktober

Dierendag

4 oktober
9 oktober

Cultuurmenu groep 7/8
Groninger museum
Herfstviering groep 5/6

11 oktober

Schoolfotograaf

10 september

24 september
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