Keerkringel nr 5, 15 oktober 2021
Beste ouders en verzorgers,
Volgende week is het alweer heerlijk herfstvakantie. Het is heerlijk weer om met de kinderen in het bos te
wandelen en mooie herfstbladeren en kastanjes te zoeken. Daarna heerlijk met een kop chocomelk mét
slagroom voor de buis (tv) met een warm dekentje erbij.
Het is belangrijk dat kinderen programma’s op TV kijken die bij hun ontwikkeling passen. Als kinderen op
jonge leeftijd geweld en griezelfilms zien kunnen hun hersenen dat nog niet goed verwerken en kunnen er
angsten ontstaan en bijzonder gedrag. Dat komt omdat zij hun gevoelens nog niet goed kunnen
verwoorden maar de emoties komen wel binnen. Het is belangrijk om te weten wat uw kind kijkt en ook wat
uw kind kijkt met oudere broers of zussen. Praat daar eens over samen.
Veel plezier samen.
Fijne vakantie!
Luizenpluizen
Nu de corona perikelen weer voorbij zijn gaan wij weer na elke
vakantie luizenpluizen. Twee ouders controleren de kinderen op
luizen en neten. Luizen is niets om je voor te schamen, waar
kinderen veel samenkomen zijn meestal ook luizen te vinden.
Bovendien houden luizen van schone hoofden.
De truck is om het samen onder controle te houden. Veel kammen
met een netenkam en uw kind controleren op neten is de beste
methode.
Worden bij uw kind neten of luizen gevonden? Dan bellen we u op
en geven tips om er snel vanaf te komen.

Agenda oktober- november:
Herfstvakantie t/m 24-10
27-10 en 3-11 GGD groep 1-2
(u ontvangt thuis een uitnodiging)
29-10 Voorstelling groep 6-7-8 in het
Voorhuys
1-11Ontruimingoefening
2-11 Studiedag kinderen vrij
4-11 Ouderavond
5-11 Nationaal schoolontbijt

Voorleesfinale
Het was weer spannend deze voorleeswedstrijd. Elk jaar staan wij versteld van de kwaliteit van voorlezen van onze
leerlingen. In elke groep is een finalist gekozen. Dit jaar waren dat: Bilal (8), Dina (7), Hamida (5), Mohammed B (6),
Linsey (4), Ailaf (3), Immauël (3).
Donderdag vond de grote finale plaatst tussen alle winnaars.
Uiteindelijk kan er maar één echt winnen en dat is dit jaar:

Bilal Oukrichen winnaar voorleesfinale 2021-2022
Bilal mag een mooi boek uitzoeken en mag door naar de finale van Flevoland.
Natuurlijk zijn wij trots op alle finalisten, zij kunnen ons helpen om lezen nóg leuker te maken.
Onderwijstijden groep 1
Bonnen van de
COOP sparen.
Na de herfstvakantie ontvangt u een briefje van ons
Voor elke
waarin we vragen of er interesse is om de onderwijstijden
kassabon van de
van groep1 gelijk te trekken met de onderwijstijden van
COOP ontvangt
groep 2.
school 1% van de
Wij hebben een aantal signalen van ouders ontvangen
aankoop op de
waarin gevraagd werd of de kinderen van groep 1 volged
bon. Daarom sparen we al jaren de
schooljaar ook tot 14.00 op vrijdag naar school zouden
bonnen van de COOP. Doet u
kunnen.
boodschappen bij de COOP?
De woensdag blijft natuurlijk wel gewoon een vrije middag
Spaar ze dan op en lever ze in bij juf
voor groep 1 (en 2)
Esther of de leerkracht van uw kind.
Om dit te onderzoeken krijgen alle ouders
De kinderen van groep 8 tellen alle
en verzorgers van de school de kans om
bonnen bij elkaar op en de
hun mening te geven.
Penningmeester van de Ouderraad
Denk er vast over na en praat er met
(Egbert)levert ze in bij de COOP. Zo
elkaar over.
kunnen we de kas van de ouderraad
We hopen op veel reacties zodat we een
weer bij vullen.
zo gedragen mogelijke beslissing kunnen
nemen.
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Afsluiting thema Europa,
Het thema Europa is afgelopen. We hebben het thema donderdag 14-10 samen afgesloten in de speelzaal.
Iedereen groep heeft iets laten zien.
Er werd ook veel gedanst want dansen staat centraal dit jaar op De Keerkring.
Ook waren er presentaties over steden en landen in Europa met veel tips. Natuurlijk werd er gezongen en
muziek gemaakt.
Groep 4 liet een zelfgemaakt filmpje zien. Dat filmpje vindt u hier:
stopmotion thema
europa.mp4

Zwem4daagse en activiteiten in Bosbad tijdens de herfstvakantie
In het Bosbad in Emmeloord is volgende week de Zwem4daagse.
Deze wordt georganiseerd door het Bosbad, Zignea, Noptunus en
Zeewolf. De start is tussen 19:00 en 21:30 uur. Elk half uur kunnen er
zwemmers starten. Voor meer informatie en aanmelden:
www.bosbad.zwem4daagse.nl/
Ook zijn er leuke activiteiten in het bad, de Kids Experience. Op 3
ochtenden kunnen kinderen een half uur meedoen aan activiteiten
en verder vrijzwemmen. Dinsdag is er Floatfit Kids, waarbij ze
oefeningen doen op een float. Woensdag kunnen ze zich een
zeemeermin of –man wanen met de Zeemeermin Experience. Op donderdag worden kinderen uitgedaagd
met een Kids Bootcamp. Elke activiteit duurt een half uur en wordt per ochtend meerdere keren gegeven.
De Kids Experience is van 09:30 tot 11:30 uur en kost € 5,05 per kind per keer.
(Bron: De Noordoostpolder, d.d. 14-10-2021)
En dan nog een nieuwtje…
Juf Ingrid heeft ons deze week verteld
dat ze zwanger is van haar eerste
kindje!
Dat is echt prachtig nieuws nietwaar?
Juf Ingrid en haar partner Anne
verwachten de baby in april.
We wensen hen veel geluk en liefde.

Elke vrijdagmiddag is er Crea circuit. De kinderen dansen,
maken muziek, knutselen en tekenen. En kijk eens naar het
prachtige reslutaat! Wat een talenten op De Keekring!

