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Behouden Huys
In het kader van de kinderboekenweekthema Gi-Ga
Groen heeft het Behouden Huys ook dit jaar weer
een educatief project opgezet. Richard van der Veen
en Elske van Rees zijn op beide scholen geweest en
gingen met de kinderen 400 jaar terug in de tijd. Aan
de hand van een oud boek nam Richard de kinderen
mee in de onderwaterwereld met soms hele vreemde
dieren. De kinderen kregen aan het eind van de
presentatie de opdracht mee om een gek, vreemd,
ludiek onderwaterdier te maken op een groot vel
papier. Dit mag met potlood, stift, krijt, verf, papier,
stof of wat dan ook. We zullen proberen om in de
volgende nieuwsbrief enkele “nieuwe” dieren aan uw voortestellen.

Schoolfruit
Komende week zijn er rettich, sinaasappels en peren voor de kinderen.
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Spelen....met nieuwe Spullen!
Spar Cupido heeft ons een spellenpakket gegeven om kinderen meer uit
te dagen om te bewegen op het plein! Zo kunnen de kinderen uit nog meer
spullen kiezen om in hun spel te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan
springhekjes, elastieken, ringen, estafettestokjes en matjes. Hier zijn
wij heel erg blij mee, want...jong bewegen, blijft bewegen!

Even voorstellen...
Wij zijn de Ouderraad. Een groep van 8 enthousiaste ouders die activiteiten organiseert binnen
en buiten de school voor de kinderen! Een aantal activiteiten die jaarlijks terugkeren zijn o.a. Op
e riid, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het Paasontbijt en het Eindfeest. Maar we zijn er
ook om bij te springen op andere momenten, bijvoorbeeld tijdens de koffie-ochtenden.
Daarnaast zorgen we ervoor dat de school er gezellig en sfeervol uitziet, gedurende het hele
schooljaar!
Vier van ons hebben een extra taak: klasse-ouder. Zij zijn gekoppeld aan een groep en verzorgen
(indien nodig) extra taken/ activiteiten voor die specifieke groep. De leerkracht kan in dat geval
altijd een beroep doen op de klasse-ouder. Als de leerkracht zijn/haar verjaardag viert,
verzorgt de klasse-ouder het cadeau namens de groep. Middels een tikkie zal er geld geïnd
worden en zal de dag nog feestelijker verlopen. Voor het komende schooljaar is de verdeling
klasse-ouders als volgt:
Groep 1/2: Esther
Groep 3/4: Tjitske
Groep 5/6: Hieke
Groep 7/8: Jacoba
We komen ongeveer 7 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. De vergaderingen zijn op school
en duren nooit heel erg lang. Lijkt het je leuk om in de ouderraad te komen? Meld je aan bij één
van de ouderraadsleden. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders, die mee willen helpen
en denken. We doen het samen voor onze kinderen!
De Ouderraad: Anita, Jacoba, Johan, Tjitske, Hieke, Esther, Fonsine en Klasien

Belangrijke data
Dinsdag 4 oktober: zwemmen gr. 3-4
Donderdag 6 oktober: boekenmarkt
Vrijdag 7 oktober: 12.00 uur vakantie voor iedereen!
Maandag 24 oktober: studiedag, kinderen vrij
Dinsdag 25 oktober: zwemmen gr. 5-6
Donderdag 27 oktober: bestuursvergadering
Vrijdag 28 oktober: P-bones gr. 5-6
Maandag 31 oktober: nieuwe nieuwsbrief komt uit
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Bibliotheek
Afgelopen vrijdag is de bibliotheek op de Brede School officieel geopend.
Sinds vorig jaar zijn alle basisscholen op Terschelling een samenwerking aangegaan met de
bibliotheek. Het project 'de bibliotheek op school' zorgt ervoor dat we gedurende het jaar
steeds nieuwe boeken krijgen.
Onze bibliotheek had veel oude boeken en was op de
bovenverdieping. De bibliotheek is nu
beneden in de centrale hal. Hiermee laten de
scholen ook zien hoe belangrijk zij lezen
vinden. Er zijn prachtige nieuwe kasten, allen
verrijdbaar. Zo is er ook nog een mogelijkheid
om gebruik te maken van de multifunctionele
ruimte beneden, bijvoorbeeld als er gebruik
gemaakt wordt van het podium. Vrijdag werd
de bibliotheek geopend door Fred Diks (schrijven van o.a. Koen Kampioen)
en Jeltje Hoekstra (wethouder onderwijs). Fred Diks heeft deze dag ook een lezing gegeven in
de bovenbouw. Deze lezing is mogelijk gemaakt door Aukje en Remko van de Boekenboer,
waarvoor dank!

Belangrijke data:
Dinsdag 4 oktober: zwemmen gr. 3-4
Woensdag 5 oktober: vossenjacht
Vrijdag 7 oktober: boekenmarkt
Vrijdag 7 oktober: cranberries plukken
Vrijdag 7 oktober: 12.00 uur vakantie voor iedereen!
Maandag 24 oktober: studiedag, kinderen vrij
Dinsdag 25 oktober: zwemmen gr. 5-6
Donderdag 27 oktober: bestuursvergadering
Vrijdag 28 oktober: P-bones gr. 5-6
Maandag 31 oktober: nieuwe nieuwsbrief komt uit

