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Leerlingenraad
Onlangs is de leerlingenraad voor dit schooljaar
vastgesteld. Dit jaar werden alleen nieuwe leerlingen
gekozen uit groep 5 en 6. De leerlingen uit groep 7 en
8 hebben vorig als gevolg van de coronaperikelen niet
veel kunnen organiseren, daarom blijven zij beide deel
uitmaken van de leerlingenraad van het huidige
schooljaar.
De nieuwe leerlingenraad wordt ingevuld door: Koen
(groep 8), Fay (groep 7), Naomi (groep 6), en Joah
21
(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!

Schoolfruit
Goed nieuws! Onze school gaat weer meedoen aan
EU-Schoolfruit. Met EU-Schoolfruit ontvangen scholen
20 weken gratis groente en fruit voor alle leerlingen.
Dit stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten
in de klas. Elke dag groente en fruit verbetert de
gezondheid en leerprestaties.
De leveringen beginnen in de week van 15 november.
Alle kinderen krijgen dan 3 keer per week groente
en/of fruit in de klas. Op die momenten hoeven de
kinderen dus geen fruit van huis mee te nemen. Op dit
moment is nog niet bekend op welke dag wordt
geleverd.
Zodra dit bekend is, komen
we hier graag op terug. Tot
die tijd zien we graag dat u
in ieder geval op de
‘gruitdagen’ (maandag,
woensdag en vrijdag)
groente en/ of fruit
meegeeft aan uw kind.

Kinderboekenweek
Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar
'Worden wat je wil' en is vorige week geopend met
alle kinderen in de gymzaal. Er werden gedichten
voorgelezen en alle groepen kregen een mooi boek
cadeau voor in de klas.
Vervolgens kwamen de hele week beroepen voorbij
en natuurlijk is er veel in alle klassen(voor) gelezen.
Voor de leerlingen van de bovenbouw is een
gedichtenwedstrijd gehouden.
Groep 1-4 maakte een tekening over een gedicht.
Vandaag werden de winnaars bekend gemaakt. Tygo
(van de eigenwijze egels), Elske (van de vrolijke vosjes)
en Duncan (van de pijlsnelle eekhoorns) werden
beloond met de gouden penseel voor de mooiste
tekening. De gouden griffel was vervolgens voor Jonne
met het mooiste zelfgeschreven gedicht. De
voorleeswedstrijd is gewonnen door: Fay! Zij gaat
onze school vertegenwoordigen tijdens de regionale
voorleeswedstrijd.
Wij wensen haar daarbij alvast veel succes!!

Week van het verkeer
In de week na de herfstvakantie staat de ‘Week van
het verkeer’ gepland. Er zullen verschillende extra
activiteiten worden gepland met dit thema. Zo
kunnen de kinderen meedoen met een fietsparcours
en is er de fietscontrole. Zorgt u ervoor dat uw
kind(eren) die dag op de fiets naar school komen?

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

Ouder-kindgesprekken
Dit jaar beginnen we met ouder-kindgesprekken. In de
week van 1 november staan deze gesprekken
gepland. De leerkracht voert het gesprek met u als
ouder en uw kind is daar ook bij. De gedachte
hierachter is dat kinderen zo meer eigen
verantwoordelijkheid krijgen in het sturen van hun
leerproces en dat u daar ook bij wordt betrokken.
Voorafgaand aan het gesprek vragen we u alvast een
paar onderwerpen te bespreken met uw kind.
Hiervoor ontvangt u na de herfstvakantie een aantal
vragen. Voor deze gesprekken kunt u zich na de
herfstvakantie inplannen via Parro.

Week van de mediawijsheid
Het afgelopen jaar zijn we massaal online gegaan. We
ervaren veel plezier en gemak van ons gebruik van
digitale media. We werken en leren op afstand en
houden contact met familie en vrienden. Maar ons
leven in die online wereld staat ook onder druk. Waar
we via smartphones, tablets en computers
voortdurend met elkaar in verbinding staan, maken
we ons zorgen over toenemende polarisatie (SCP,
2019). Waar alle kennis van de wereld binnen
handbereik ligt, is het door een groeiende
hoeveelheid desinformatie moeilijk te beoordelen of
iets echt waar is. En waar we ons online vrij kunnen
bewegen, voelt het daar soms niet veilig door haat en
cybercriminaliteit.
Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de online
wereld een fijne plek blijft. Een plek waar we naar
elkaars mening luisteren en we onze waarden kunnen
naleven. Een plek waar we letten op hoe onze
boodschap bij de ander overkomt en elkaar de ruimte
geven om anders te denken. Ook een plek waar we
elkaar helpen, voor elkaar opkomen en ingrijpen als
we zien dat er iets misgaat. Op die manier blijft de
online wereld voor iedereen en van iedereen.

18-22 oktober

Herfstvakantie

25-29 oktober

Week van Verkeer

28 oktober

Schansinfo 5

29 oktober

Fietscontrole

30 oktober

Juf Joy jarig!

1-5 november

Oudergesprekken

2 november
5-12 november

Cultuurmenu: Zoet water
groep 7/8
Week van mediawijsheid

5 november

Her fietscontrole

9 november

MR/ID/OV

10 november

Groep 5/6 naar de bieb

11 november

Schansinfo 6

11 november

Sintmaarten

11 november

Lampionnenshow 14.00
uur

Belangrijke data
(een aantal activiteiten zijn onder voorbehoud,
afhankelijk van de Covid-19 ontwikkelingen)

De Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november
2021) staat in het teken van: Samen Sociaal Online.
Samen staan we stil bij wat we écht belangrijk vinden
in de online wereld. Tijdens deze campagne wordt
ruimte gemaakt om hierover met elkaar in gesprek te
gaan en krijg je handvatten om jezelf of een ander
mediawijzer te maken. Zo worden we allemaal een
stukje weerbaarder en digitaal vaardiger.
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Activiteiten in de herfstvakantie
19 oktober: Mega-Speel-Dag

24 oktober: Spektakeltocht

Op dinsdag 19 oktober aanstaande organiseert
Beweegdorp Norg gelukkig weer een Mega-Speel-Dag,
bedoeld voor kinderen t/m groep 8.

Een van de routes tijdens de 7e editie van de
Spektakeltocht op zondag 24 oktober is de ‘Sport
Tour’. Dit is een supertoffe, actieve tocht voor de
jeugd (samen met hun ouders), waarbij je jezelf op de
proef kunt stellen met reactie-, kracht- en
snelheidsoefeningen. Verdeeld over de route vind je
verschillende stations met verschillende oefeningen,
die iedereen op zijn of haar eigen niveau kan doen. De
route is 7,5 kilometer lang.

Tussen 10:30 en 15:00 uur toveren we de sporthal van
de Brinkhof voor één dag om tot een waar
speelpaleis. We hebben diverse luchtkussens
geregeld, een stormbaan, een pannakooi en nog veel
meer. Voor kinderen uit de groepen 1 t/m 3 richten
we een speciaal gedeelte in, waar ze rustig kunnen
spelen zonder onder de voet te worden gelopen door
grotere kids.
In de dorpshuiszaal kunnen de kinderen kleuren,
schminken en is er een ‘bioscoop’ om rustig bij te
komen als je moe bent van het spelen. Hier vind je
ook oud-hollandse spelletjes en kan er geknutseld
worden met pompoenen
De kosten voor deelname aan de Mega-Speel-Dag
bedragen € 6,00, inclusief ranja en een broodje
knakworst. Aanmelden en betalen gaat bij voorkeur
via de activiteitenladder van de WIN; dit is mogelijk
tot 15 oktober aanstaande. Uiteraard kun je ook
spontaan langskomen op dinsdag 19 oktober en ‘aan
de deur’ betalen. Graag tot dan!

De Sport Tour start tussen 10:30 en 12:00 uur vanuit
het Bewegingscentrum Norg.
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 5,00 voor
deelname. Zij ontvangen sowieso een mooie
herinneringsmedaille van ons. Ben je 13 jaar of ouder,
dan bedragen de kosten € 6,50. Voorinschrijven kan
tot en met 17 oktober via www.spektakeltochtnorg.nl
en tussen 18 en 22 oktober bij de balie van het
Bewegingscentrum Norg. Uiteraard kunt je je ook nog
op de dag zelf aanmelden.

Heb je nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust
contact op met Afien Baving van Beweegdorp Norg via
info@beweegdorpnorg.nl of 06-57133765.
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