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Verkiezingen leerlingenraad
Afgelopen donderdag was het dan zover, “De
verkiezing voor de leerlingenraad op De Schans”.
Kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 die in de
leerlingenraad wilden hadden mooie posters
gemaakt met daarop allerlei plannen en ideeën
voor de school. Deze middag presenteerden de
kinderen hun plannen en ideeën aan alle
kinderen van de school. Daarna mochten alle
leerlingen gaan stemmen. Aan het einde van de
dag waren alle stemmen geteld en heeft de
leerlingenraad zich gepresenteerd in de klassen.
De nieuwe leerlingenraad wordt ingevuld door:
Robin (groep 8), Renske (groep 7), Sacha (groep
6) en Widad (groep 5). Ze hebben allemaal mooie
plannen, dus houdt ze in de gaten het komende
schooljaar! Binnenkort komt de leerlingenraad bij
elkaar voor de eerste vergadering. Ze hebben er
zin in!

Uitslag Viswedstrijd
De vissers van De Schans waren niet voor niets zo
vroeg uit de veren gekomen. Er werden die
ochtend maar liefst 11 vissen gevangen.
De winnaars nog even op een rij:
1e Ids
2e Iris
3e Bjorn

Herfstviering
Op woensdag 9 oktober staat groep 5/6 om 8:30
uur klaar voor de herfstviering. De Unieke Uilen
zullen dan voor u optreden. U bent van harte
uitgenodigd om te komen kijken. Graag tot dan!
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Nieuws van de bezige bijtjes
Groep 4 heeft een verhaal geschreven over een
fantasievoertuig en daarbij een tekening
gemaakt. Zie bijlage. Een volgende keer volgt een
bijdrage van groep 3.

In groep 7/8 zal ook de voorleeswedstrijd
centraal staan. Kinderen die dit leuk vinden, lezen
voor in eigen klas. In de klas kiezen we de drie
beste lezers die tijdens de afsluiting van de
Kinderboekenweek de hele school gaan
voorlezen. Een echte jury zal daar een winnaar
uitkiezen, die daarna doorgaat naar de regionale
kampioenschappen.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek wordt elk jaar in oktober
gehouden. Tijdens het tien dagen durende
evenement zijn er in het hele land allerlei
activiteiten rond het kinderboek. Op grote schaal
haken bibliotheken, het onderwijs, boekhandels
en culturele centra hierop in.
Reis mee!
Kinderboeken over voertuigen staan centraal in
de Kinderboekenweek 2019, die loopt van
woensdag 2 oktober tot en met zondag 13
oktober 2019. De auteur van het
Kinderboekenweekgeschenk is Anna Woltz. De
makers van het Prentenboek van de
Kinderboekenweek 2019 zijn astronaut André
Kuipers en illustrator Natascha Stenvert.
KBW bij SWS De Schans
Op woensdag 2 oktober openen wij de
Kinderboekenweek met elkaar op het plein (en bij
slecht weer in de gymzaal).
Deze weken zal ook het voorlezen centraal staan.
Iedere ochtendpauze gaan de kinderen van de
bovenbouw (groep 5 t/m 8) voorlezen bij de
kinderen van de onderbouw.

Schoolfotograaf
Op vrijdag 11 oktober komt de schoolfotograaf bij
ons op school. De fotograaf maakt groepsfoto’s,
individuele foto’s en foto’s met broertjes en
zusjes. Om 8:30 uur beginnen we met de foto’s
van de broertjes en zusjes die nog niet op school
zitten. Dat doen we in de gymzaal.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan
gegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de
foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt
u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de
leerkracht. Na ongeveer twee weken ontvangt
uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de
inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en
wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in
op www.fotokoch.nl.
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind
kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot
zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

Daarnaast houden we een wedstrijd. De groepen
1 t/m 4 ontwerpen hun mooiste fantasie
voertuig. De groepen 5 t/m 8 ontwerpen een
boekomslag. Tijdens de afsluiting van de
Kinderboekenweek wordt de winnaar bekend
gemaakt.
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Informatie avonden
Op 14 en 15 oktober wordt in iedere groep de
informatie-avond georganiseerd. Tijdens deze
avond zal er belangrijke specifieke informatie
worden gegeven over de groep waarin uw kind
zit.
Tevens zal op deze avonden de toelichting op de
(financiële) jaarverslagen door de
Medezeggenschapsraad, de Oudervereniging en
de Identiteitscommissie worden gegeven. Er zal
dan ook een moment zijn om vragen te stellen.
We hopen dat we van iedere leerling tenminste 1
ouder kunnen verwachten.
De planning van de informatie-avonden is als
volgt:
maandag 14 oktober:
- 18:45 uur: groep 7/8
-19:45 uur: groep 5/6
Dinsdag 15 oktober:
- 18:45 uur: groep 3/4
-19:45 uur: groep 1/2

Nieuwe leerling
De afgelopen weken was Mike al een paar keer
bij de Vrolijke Vlinders te vinden. Deze week
werd hij 4 jaar en mag hij iedere dag naar school.
Wij wensen Mike een fijne schooltijd toe op De
Schans!

Kunst- en Cultuurmenu:
groep 7/8: Groninger museum op 4
oktober
De leerlingen maken met een museumdocent
een ondernemende tocht door het museum.
Overal wordt gekeken. Niets is wat het op het
eerste gezicht lijkt. Alles heeft betekenis. Tijdens
de wandeling worden de belangrijkste en leukste
kunstwerken besproken.
In het atelier verwerken de kinderen in een
creatieve opdracht hun ervaringen.

Groep 1/2: Nachtlampje op 16 oktober
Dacht je dat de sterren iedere nacht vanzelf gaan
branden? Zeker niet! Daar wordt heel hard aan
gewerkt. Door de sterrenwaker. Midden tussen
de Poolster en de Grote Beer heeft zij haar
werkplaats. Zij bewaakt de sterren. Poetst ze tot
ze glanzend glimmen. Geeft nieuwe sterren een
warm welkom en bezorgt ze een mooi plekje aan
de donkere hemel. Niemand wordt vergeten.
Niemand? Zie je dat lege plekje in de
sterrenlucht? Daar past precies nog een ster. Een
hele mooie. Maar dat probeert de sterrenwaker
te vergeten...
Nachtlampje gaat over vast willen houden en
loslaten. Een fonkelende, fysieke en vrijwel
woordloze voorstelling over het levend houden
van herinneringen.
Als de voorstelling op school speelt neemt de
groep een speciaal intiem pop-up theatertje mee,
dat door de spelers wordt opgebouwd.
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Belangrijke data
25 september

Start Kinderpostzegels

2 oktober

Juf Eveline jarig!

2 oktober

Opening Kinderboekenweek
‘Reis mee’
Dierendag

4 oktober
4 oktober
8 oktober

Cultuurmenu groep 7/8
Groninger museum
OV vergadering

9 oktober

Herfstviering groep 5/6

11 oktober

Schoolfotograaf

14 oktober

17 oktober

Informatie-avond:
groepen 5/6 en 7/8
Informatie-avond:
groepen 1/2 en 3/4
Cultuurmenu groep 1/2
Voorstelling nachtlampje
Voorleeswedstrijd

17 oktober

8.30 uur koffie-uurtje

18 oktober

Fietscontrole

21 oktober

Herfstvakantie

15 oktober
16 oktober
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Kinderboekenweek:
Theatervoorstelling Plons
In Plons volgen we kikker Kiki, die
geboren wordt als klein
kikkervisje. Langzaam ontdekt Kiki de
wereld om haar heen en raakt
verwonderd door de schoonheid van de
vijver. Een voorstelling over
transformatie, overleven en het
overwinnen van angsten. Over
verwondering en verbijstering. Onze
omgeving verandert continue, net als
wijzelf. De kikker staat symbool voor
onze kleine medemens vanaf vier jaar,
die de eerste stappen zet in een grote
wonderlijke wereld.
De voorstelling is voor kinderen vanaf 4
jaar (Groep 1 t/m 3).
Locatie: Dorpshuiszaal in de Brinkhof te
Norg.
Datum + Tijd: Zaterdag 12 oktober om
10.30 uur.
Kaartverkoop: Start 31 augustus in de
bibliotheken in Norg en Roden en
een kaartje kost € 2,-.
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Zwembad de Hullen Roden
Het is weer bijna zo ver. We gaan Disco zwemmen op zaterdag 5 oktober.
DJ Mathijs komt met licht en geluid van Ultra Dance muziek.
Er worden spelletjes georganiseerd maar je kan ook vrij zwemmen.
Disco zwemmen is voor basisschoolleerlingen met minimaal het A diploma.
Het is van 19.00 tot 21.00 uur en de entree is 3,50 euro.
Tot zaterdag 5 oktober!
Voor informatie (opgave is niet nodig) 050-5019268 of kijk op onze website
www.sportcentrumdeHullen.nl
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Mega 4x4 voetbaltoernooi Gemeente Noordenveld

De herfstvakantie komt snel dichterbij.
Dat betekent dat de kinderen weer in de gelegenheid worden gesteld om met het 6e Mega 4x4
voetbaltoernooi mee te doen.
In de vorige editie is gebleken dat het toernooi in een behoefte voorziet.
Woensdag 23 oktober kunnen kinderen, meisjes en jongens, weer een team bestaande uit hooguit
5 spelers, zich meten met anderen.
Het vindt plaats op de velden van vv. Roden. De opgave dient ruim van te voren te worden
gedaan. Zo rond 14 /15 oktober is de inschrijving welkom.
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