Nieuwsflits 01-10-2021
AGENDA
Agenda
Beste ouder(s) en verzorger(s),
27 september t/m 8 oktober
Startgesprekken groep 1-8
6 oktober t/m 15 oktober
Kinderboekenweek
11 oktober t/m 15 oktober
Open lesweek
18 oktober t/m 24 oktober
Herfstvakantie

In deze Nieuwsflits delen we informatie met u over de volgende
onderwerpen:
•
Dierendag
•
Verkeersveiligheid
•
Open lesweek
•
Kinderboekenweek/maand: aanbod bibliotheek

Hartelijke groeten,
Bianca Offereins
directeur

Dierendag
Aanstaande maandag is het zover: dierendag!
Wie dat leuk vindt, mag zijn/haar huisdier van 14.15 u.-14.30 u. op
het schoolplein laten zien.
Verkeersveiligheid
Na de mooie nazomerweken, hebben we deze week ervaren dat de
herfst nu echt zijn intrede doet. Dit heeft ook gevolgen voor de
verkeersveiligheid. De dagen worden korter en ’s ochtends is het
geregeld mistig. Vanwege de verkeersveiligheid willen we u erop
attenderen dat het belangrijk is om uw kind(eren) onderweg naar en
van school het gele hesje te laten dragen. In de periode tussen de
herfst- en voorjaarsvakantie is dit zeker van belang.
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Naast het dragen van de gele hesjes hebben de verkeersbrigadiers
een belangrijke rol bij het veilig naar en van school gaan van uw
kind(eren). Om dit goed te laten verlopen, dragen wij allemaal
verantwoordelijkheid. Om de brigadiers veilig en rustig hun werk te
laten doen, is het van belang dat de automobilisten geduldig zijn. Als
uw kind wordt opgehaald van school door (één van) de grootouders,
wilt u hen hier dan ook op attenderen?!
Met name bij het kruispunt Kortekerkweg-Ouderijksweg merken we
dat het lastig is om rustig en veilig te brigadieren. Mocht u het
ingewikkeld vinden om in samenwerking met de verkeersbrigadiers
bij dit kruispunt de Ouderijksweg op te rijden, dan adviseren we u om
dit bij een ander kruispunt te doen. In het belang van ieders veiligheid
hopen we op uw medewerking.

Open lesweek
Van 11 t/m 15 oktober (week 41) houden we een Open lesweek. U bent dan van harte welkom
om samen met uw zoon/dochter mee te doen met een les.
Over de organisatie hiervan is het volgende voor u van belang om te weten:
• De leerkrachten plannen op minimaal 3 en maximaal 5 dagen lesmomenten waarop u mee
kunt doen/kijken in de klas.
• De lesmomenten duren minimaal 30 minuten en maximaal 45 minuten. Als u van plan bent
om tijdens een les aanwezig te zijn, dan verwachten we van u dat u gedurende de hele les in
de klas blijft. Na afloop van de les (tijdens de leswisseling) mag u het klaslokaal verlaten.
• Voor iedere leerling kan er 1 ouder tijdens deze week komen kijken. U kunt zich hiervoor
vanaf dinsdag 5 oktober t/m vrijdag 9 oktober inschrijven via Parro. Er is per les ruimte voor
maximaal 5 ouders die tegelijk kunnen komen.
• Het is niet de bedoeling dat er (jongere) broertjes/zusjes tijdens deze momenten worden
meegenomen.
• We verzoeken u om tijdens de lessen het gebruik van uw mobiele telefoon achterwege te
laten.
Kinderboekenweek/maand: aanbod bibliotheek
We sluiten deze Nieuwsflits af met informatie van de bibliotheek over de activiteiten tijdens de
kinderboekenweek/maand.

Dromen over later in de Bibliotheek Staphorst tijdens de Kinderboekenweek
Dit jaar staat de Kinderboekenweek (6 tot en met 17 oktober) in het teken van beroepen met
het thema Worden wat je wil. In kinderboeken kun je heerlijk wegdromen over jouw
droomberoep.
Of je nu vier jaar oud bent of twaalf: het is altijd leuk om te fantaseren over later. Kruip voor
even in de huid van een astronaut, dokter, kok of zanger. Tijdens de Kinderboekenweek kun je
alles worden wat je wil!
Activiteiten Kinderboekenweek
Woensdag 6 oktober 13.30 uur: Lisa leest voor uit het prentenboek ‘Drie dappere paardjes’ van
Rian Visser. Door de grote opkomst van het eerste voorleesuurtje in september is aanmelden
van te voren wel gewenst. Er is plaats voor 30 kinderen. Daarna kun je ook iets knutselen.
Donderdag 7 oktober: Coupeuse/kleermaakster Leonora Oosterhuis-de Jong is aanwezig van
14:30 tot 16:00 uur. Ze ontwerpt, vermaakt en repareert bruidskleding, maatkleding en eigen
creaties. Je kunt haar aan het werk zien en vragen stellen.

Woensdag 13 oktober: vanaf 15.00 uur: Demonstratie van beeldend kunstenaar en illustratrice
Annet van der Kamp en imker Jan Dunnink in de bibliotheek. Annet van der Kamp laat zien hoe
haar tekeningen tot stand komen. Ook heeft zij pas een boekje uitgegeven: Dieren ABC. Dat
boekje kun je kopen en laten signeren. Imker Jan Dunnink neemt attributen mee zoals zijn
imkerpak, bijenkorf en hulpmiddelen om honing te verzamelen. Ook kun je ze vragen stellen.
Donderdag 14 oktober 16.00 uur: De burgemeester Jan ten Kate leest voor.
Burgemeester worden! Is dat geen droombaan? Dan mag je lintjes doorknippen bij allerlei
feestelijkheden en een mooie ketting dragen. En deze burgemeester Jan ten Kate is ook nog
eens boer. Twee beroepen heeft hij dus. Kom je ook? Aanmelden is niet verplicht.
Vrijdag 15 oktober 15.30 uur: Ga met je favoriete boek of beroep op de foto met het
greenscreen.
Weet jij al wat je later worden wilt? Kom, zonder aanmelding, naar de Bibliotheek Staphorst en
word wie jij wilt! Eerst lekker snuffelen in de boeken op zoek naar een toffe achtergrond en
daarna op de foto. Je mag natuurlijk een bijpassend outfit van huis meenemen. De foto van jouw
keuze wordt geprojecteerd op een greensceendoek. Op de foto zie je jezelf in deze foto: hoe tof
is dat! De gemaakte foto krijg je thuisgestuurd via e-mail.
Doorlopend tijdens openingsuren: speel het mysteriespel of beroepenspel met je smartphone of
tablet van de bieb.
Er gebeuren een aantal vreemde dingen en niemand weet wat. Kun jij uitvogelen wat er aan de
hand is? De eigenaardige bal, de verloren camera, het geheim van het onzichtbare drankje en
het op hol geslagen huis... Er moet een verklaring voor zijn. Door hints te verzamelen en de
juiste beroepen in de juiste situatie te kiezen, kom je telkens een stapje dichter bij de oplossing.
Voor meer informatie:
Annet Meems
Bibliotheek Staphorst
Venneland 1
7951 HC Staphorst
0522 462044
www.bibliotheekstaphorst.nl

