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Corona zaken
Er is een nieuw protocol opgesteld voor het
basisonderwijs. Naar aanleiding hiervan gaan we
vanaf maandag 26 oktober over tot een
aanscherping van de maatregelen met betrekking
tot externen in de school. Om besmetting zo veel
mogelijk te voorkomen zijn ouders alleen nog
welkom in de school (op afspraak) als het echt
noodzakelijk is. Hulpouders mogen om deze
reden helaas niet meer gevraagd worden.
Verder worden alle activiteiten (bijv. kunst- en
cultuur menu), waarbij externen aanwezig zijn,
afgelast.

Geen doorgang door Corona
Wellicht ten overvloede; de volgende activiteiten
gaan helaas niet door:
3 november: GMR Thema avond
4 november: Korfbaltoernooi in de Brinkhof
9 november: Lampionnenshow
16 november: Informatieavond in de Borgen voor
ouders van groep 8

Sint-Maarten
De lampionnenshow die stond gepland op 9
november gaat niet door. We hebben gezocht
naar een manier om toch aandacht te geven aan
Sint-Maarten. Uiteraard met inachtneming van
alle maatregelen hebben we het volgende
bedacht. Op woensdagochtend 11 november
gaan de kinderen met hun lampion op pad in het
dorp, op zoek naar de leerlingen van groep 7/8.
Daar mogen zij een liedje zingen en verdienen
daarmee een stempel. Bij terugkomst op school
zullen alle kinderen bij het laten zien van een
volle stempelkaart, een zakje snoep ontvangen

(deze worden verzorgd door de OV). Om ook
aandacht te geven aan het ontstaan van SintMaarten lopen, zal onze voorleeskampioen Lotte,
het Sint-Maarten verhaal voorlezen aan de
kinderen. We hopen op deze manier dat de
kinderen ondanks deze bijzondere periode, een
leuke dag zullen hebben.
Zie voor ‘coronaproof’ Sint-Maarten lopen, ook
het stukje van Plaatselijk Belang onder ‘Nieuws
van buiten’.

Fietscontrole
Vandaag waren medewerkers van VVN
Assen op school (buiten) voor een fietscontrole.
Een groot aantal fietsen is goedgekeurd. Daar zijn
we natuurlijk blij mee, want deze kinderen
kunnen tijdens de donkere dagen veilig op pad
met de fiets. Er waren echter ook kinderen die
een fiets mee hadden waarbij niet alle
onderdelen van de fiets zijn goedgekeurd,
bijvoorbeeld de verlichting, de remmen etc.
Op vrijdag 30 oktober mogen deze kinderen de
fiets nogmaals meenemen voor een her-controle.
Ook mochten de kinderen vanochtend op het
plein een fietsparcours afleggen. Dit parcours
stimuleert de vaardigheden van het fietsen. Leuk
om te zien dat veel kinderen al erg behendig zijn!
Voor foto’s van deze ochtend kunt u kijken op de
website.

SWS De Schans |  Norgerweg 18, 9342 PH Een |  0592 – 656 308 |  www.swsdeschans.nl |  info@swsdeschans.nl

Nieuws van de maffe meeuwen
In groep 7/8 heten we de maffe meeuwen! Die
naam past goed bij ons ;)
Meeuwen weetjes
Er zijn 102 meeuwsoorten.
In NL komen de zilvermeeuw, kokmeeuw, kleine
mantelmeeuw en stormmeeuw het meest voor.
De zilvermeeuw is een beschermde inheemse
diersoort.
De mantelmeeuw is het grootst met een vleugel
spanwijdte van 1,5 meter.
Een zwerm meeuwen in kolonie noem je wel
poepruiming, ruzie en vloot.
Een meeuw kan wel 49 jaar worden!
(Ynse en Sacha)
We werken heel hard elke dag! Taal, spelling en
rekenen elke ochtend. Rekenen is best moeilijk
met breuken en komma getallen, maar door het
oefenen op de I-pad wordt het wel makkelijker
hoor. De middagen zijn voor de zaakvakken en
ook doen we dan schrijven, Engels en verkeer.
Gelukkig is er ook nog tijd voor muziek, gym en
creativiteit.
Verschillende knutselwerkjes in de klas
Hangers: We hebben leuke meeuwen van papier
gemaakt. Ze zijn maf met bijvoorbeeld een
hoedje op of vlammen aan de vleugels.
Tekeningen: We kregen foto`s van de herfst en
we moesten
er een
stukje van
af knippen.
En je moest
het stuk dat
je er af had
geknipt
opnieuw
tekenen. We hebben ook notan gemaakt. Dat is
een Japans knutselwerkje wat een soort van 3d
is. Natuurlijk hebben we ook een
verjaardagskalender gemaakt met onze avatar.

We kregen ook een verhaal en met de woorden
van het verhaal moesten we zelf een verhaal
maken. We gaan ook nog een lampion maken.
(Hayat en Myrna)

Uitstapje
Vrijdag voor de herfstvakantie gingen groep 5/6
en 7/8 naar het bos paddenstoelen zoeken. We
kwamen er aan en moesten ons in groepjes van 5
verdelen. We moesten een vergrootglas, I-pad en
een papier waar alle soorten paddenstoelen op
stonden meenemen. We hadden van allemaal
soorten paddenstoelen gevonden. Waar zwart
spul uitkwam tot een paarse paddenstoel. We
hebben het allemaal heel leuk gehad. En als
beloning mochten we nog 1 potje verstoppertje
doen door een klein gedeelte van het bos.
(Marie-Claire en Maud)
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Pizza bakken
Nieuw in de groep is het pizza-bakken. In 2-tallen
doe je dat op elkaars rug. Iedereen is stil, lekker
rustig muziekje erbij aan en ontspannen maar.
Ook heerlijk om thuis te doen:
-Leg de handen op de schouders,
-Kneed het deeg (schouders, midden- en
onderrug),
-Kommetje ijskoud water, van links naar rechts
over de pizza en kommetje ijskoud water van
boven naar beneden over de pizza.
-2 kwastjes; smeer de pizza in met tomatensaus,
-Leg plakjes kaas op de pizza, stukjes ananas,
uienringen (want dat voelt zo lekker, rondjes die
steeds kleiner worden) en geraspte kaas.
-Maak de oven warm (handen tegen elkaar
wrijven) en leg de pizza in de oven (onderrug, zo
geef je iemand een steuntje in de rug).
-“Ping ping”, pizza klaar, snijd hem in stukken,
-Haal de stukken er 1 voor 1 vanaf.
-Handen op de schouders en vraag hoe degene
het vond….
Op de website kunt u een filmpje vinden hoe het
pizzabakken gaat. De hond van juf Nina was “het
slachtoffer”, omdat haar kinderen niet in beeld
wilden ;).
Heel veel groetjes van Kanne, Koen, Donna, Linde
K & Linde W, Dylan, Renske, Iris, Maud, Jesper en
Lotte en natuurlijk van Lianne en Nina

Week van de mediawijsheid
Scrollen, liken,
appen, swipen,
streamen, gamen en
subscriben: online
media zijn onlosmakelijk verbonden met je offline
leven. Je schakelt van ervaringen op het scherm

naar de wereld om je heen, en weer terug. Om
contact te maken en op de hoogte te blijven. Om
te leren of te ontspannen. Alleen maar leuk? Of
niet?
Online media kunnen je
helpen het beste uit jezelf
te halen. Maar media
kunnen ook veel van je
vragen. De druk om altijd
bereikbaar te zijn kan
leiden tot stress.
Tijdens de Week van de Mediawijsheid (6 t/m 13
november 2020) kunnen kinderen van groep 7/8
zelf uitvinden hoe je media kunt gebruiken om
gezond te blijven en het beste uit jezelf te halen.
Dat is voor iedereen anders.
Waar voel jíj je goed bij? Je hebt het zelf in de
hand.
Belangrijke data
(een aantal activiteiten zijn onder voorbehoud,
afhankelijk van de Covid-19 ontwikkelingen)
25 oktober

Wintertijd gaat in

30 oktober

Fietscontrole (hercontrole)

2 november

OV/ID/MR vergadering

5 november

Deze week:
Schansinfo 6
Week van de
Mediawijsheid

6-13 november
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SINT MAARTEN in EEN
Over 3 weken op woensdag 11 november is het weer zover: Sint Maarten! Door de Corona-maatregelen is
het dit jaar iets anders dan anders.... Maar we hopen er toch voor de kinderen iets gezellig van te maken!
Alle begrip overigens als u dit jaar niet mee wil/ kan doen.
Maar voor wie wèl wil lopen of aan de deur wil staan: het lijkt ons leuk om dit jaar met lampjes en kaarsjes
extra aandacht te geven aan Sint Maarten.
Hoe leuk zou het zijn voor de kinderen om overal verlichte deuren en ramen te zien? Zo is het ook meteen
duidelijk dat ze daar wel mogen aanbellen en zingen. Laten we er toch iets gezelligs van maken dit jaar!
Nog even een overzicht van de regels:
- Het is niet toegestaan om samen te komen in de publieke ruimte of in een besloten plaats met een groep
van meer dan 4 personen, zowel binnen als buiten. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee.
- Ouders die met hun kinderen meelopen moeten onderling 1,5 meter afstand houden, als ze niet tot
hetzelfde gezin behoren.
- Ouders en de bewoners bij wie gezongen wordt, moeten ook 1,5 meter afstand van elkaar houden.
- De 1,5 meter afstand geldt ook voor kinderen van 13 jaar en ouder ten opzichte van volwassenen
(meelopende ouders die niet tot hun gezin behoren en bewoners die traktaties uitdelen).
- Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en volwassenen.|
- Het advies is om alleen voorverpakt snoep, fruit of snoepgroenten aan de kinderen te geven.
Leuke ideeën en tips natuurlijk welkom!
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