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KOOS

Ongemerkt heeft de herfst zich aangediend en komen we alweer in de laatste maanden
van het jaar 2021. We hebben de herfstvakantie al achter de rug en durven voorzichtig
te hopen op de decemberfeesten. Gelukkig valt het op onze scholen mee voor wat
betreft de COVID. Hoewel het in het hele land onrustiger wordt, houden we in Wesepe en
Wijhe de Corona behoorlijk op afstand en onder controle. Wat fijn dat iedereen er ook
aan meewerkt om dat zo te houden. We merken dat de ouders heel alert zijn en de
kinderen bij klachten ook echt thuis houden. Dat is echt super. Het is ook nodig om
onvoorwaardelijk op elkaar te kunnen rekenen in deze onzekere tijden!
Alle kinderen en leerkrachten zijn weer helemaal in het onderwijs-leer-ritme van dit
schooljaar. De eerste meetmomenten zijn geweest om te kijken of het onderwijs ook dat
oplevert wat je graag wilt zien. We willen dat alle leerlingen zich ontwikkelen en lekker
kunnen leren, daarvoor is het nodig dat we als leerkrachten kritisch kijken wat er in de
groep nodig is en hoe wij dat kunnen organiseren. Dit schooljaar kijken we extra kritisch
naar ons leesonderwijs, spelling, rekenen en begrijpend lezen. De kracht van het
onderwijsteam is dan direct merkbaar omdat we uit kunnen wisselen en aan kunnen
vullen/versterken vanuit meerdere groepen. Samen weet je meer dan alleen, en van
elkaar kun je leren. Dit allemaal om de leerlingen die wij dagelijks mogen begeleiden nog
beter te kunnen bedienen.
Vanuit Talentontwikkeling gaat de komende maand een bijzondere vorm van ateliers van
start. Groep 8 van de Wije gaat samen met leerkrachten van de Wije en docenten van de
Capellenborg een eerste ronde van 3 lessen volgen rondom verschillende interesses en
talenten.
Vanaf het voorjaar 2022 zullen de groepen 8 van de Mijn-Plein-school Wijhe zich hier
ook bij voegen. Ook wordt onderzocht hoe we onze leerlingen in Wesepe van deze
ervaringen kunnen laten profiteren. Het is de bedoeling dat er dit schooljaar 3 atelierrondes gaan plaats vinden. Een mooie eerste stap in de richting van bredere samenwerking.
In deze nieuwsbrief kunnen jullie lezen wat er, naast onderwijs, op onze scholen georganiseerd gaat worden de komende maand. Dat zijn gelukkig al weer een aantal
activiteiten. Eentje wil ik in het bijzonder noemen en dat is het “kijkuurtje” voor de
ouders. Op deze (dins)dag zijn jullie allemaal van harte welkom om in school en in de
klas een kijkje te komen nemen. Wij zullen zorgen voor een kopje koffie of thee en
natuurlijk een gezellig praatje. Wij hopen velen van jullie te ontmoeten en vragen jullie
(wellicht ten overvloede) om zelf in de gaten te houden dat er niet teveel personen in de
ruimtes verblijven. Zo kan iedereen vrolijk en vrij de sfeer op school komen proeven. Wij
kijken uit naar jullie komst!
Een hartelijke groet,
Jantien Blankhorst-Hartkamp

Samen leren jezelf zijn
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EU schoolfruit en schoolzuivel
Vanaf 15 november ontvangen de leerlingen weer 3 keer in de week fruit. Dit zal weer op de dinsdag,
woensdag en de donderdag zijn.
Vanaf dinsdag 2 november krijgen we, wederom vanuit een subsidie, de mogelijkheid om schoolzuivel
uit te proberen! Dit bestaat uit melk, karnemelk of yoghurt. De kinderen die dit graag willen mogen op
de dinsdag en de donderdag een lege beker meenemen, zodat deze gevuld kan worden op school.

Kijkuurtje ouders
Dinsdag 9 november van 8.30 tot 9.30 uur staat er een kijkuurtje voor de ouders
gepland. Jullie mogen dan even in de klas van jullie kind(eren) kijken.

Oudergesprekken
Op maandag 15 en donderdag 18 november staan de oudergesprekken gepland. Deze zijn facultatief.
Wanneer je een gesprek wilt met de leerkracht kun je je hiervoor inschrijven. Wanneer de leerkracht
jullie graag wil spreken krijg je een uitnodiging. De Parro staat vanaf maandag 8 november klaar.
Woensdag 3 november studiedag
Woensdag 3 november zijn alle kinderen vrij. Er is deze dag een studiedag voor alle mensen werkzaam bij de Mare. Het was de bedoeling om een gezamenlijke studiedag met alle scholen van de
Mare te houden, maar doordat de coronacijfers nu toch weer zijn opgelopen is besloten de studiedag
alleen op eigen locatie te houden.
Verkeersweek 8—12 november
In deze week zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden in het kader van verkeer.
Groep 1/2: donderdag 11 november over het stoplicht
Groep 3/4: dinsdag 9 november ‘Muis schrikt zich een ongeluk’
Groep 5/6: maandag 8 november ‘Blind spot’ over de dode hoek
Groep 7/8: dinsdag 9 november ‘MONO’ over de gevaren van het gebruiken van een mobieltje in het
verkeer
donderdag 11 november over de dode hoek bij een vrachtwagen
Kinderboekenweek en voorleeswedstrijd
Voor de herfstvakantie hebben wij een geslaagde kinderboekenweek gehad! Leuk om te zien dat er
veel ouders bij de tentoonstelling aanwezig waren.
De voorleeswedstrijd die toen ook gehouden werd is gewonnen door Benthe Wolterink uit groep 8. Zij
zal onze school vertegenwoordigen tijdens de regionale voorleesfinale!
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Agenda november 2021
Woensdag 3 november

Studiedag de Mare, alle kinderen zijn vrij!

Maandag 8 november

Start verkeersweek

Dinsdag 9 november

Kijkuurtje ouders van 8.30 uur tot 9.30 uur

Maandag 15 november
Donderdag 18 november

Contactgesprekken facultatief

De jarigen van november zijn:
4 november
5 november
7 november
8 november
8 november
11 november
11 november
16 november
18 november
19 november
20 november
21 november
24 november
25 november

Juf Karin
Noud
Ties
Daan
Lenthe
Liz
Imre
Pim
Teun
Mick
Lenn
Rowy
Vajèn
Juf Nicole

groep 3/4
groep 4
groep 3
groep 2
groep 6
groep 5
groep 7
groep 2
groep 8
groep 4
groep 2
groep 4
groep 5
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Bikkels/ Bössels Scholtensweg 44 8124 AJ Wesepe telefoon: 0658752291 e-mail: kdvbossels@kinderopvangkoos.nl
Locatiecoördinator Joyce Huis in ’t Veld telefoon: 0630302583 e-mail: lcwesepe@kinderopvangkoos.nl

Nieuwsbrief

Verjaardagen
Xavi 22 november 3 jaar
Bo en Kiki 23 november 1 jaar
Sebbe 24 november 3 jaar
Elcke 27 november 2 jaar
Thema kinderdagverblijf
Vanaf 25 oktober zijn we gestart met het thema:
Knuffels.
Lekker knuffelen met knuffels, met papa, mama,
broer of zus,
met opa en oma, met de pedagogisch medewerker en met
andere kinderen. Tijdens dit thema besteden we
hier volop
aandacht aan. Ook gaan we goed voelen: wat
voelt zacht en wat
voelt hard? Bij knuffelen hoort aaien met je handen, lief zijn
voor elkaar, vriendjes worden...
Zo helpen de kinderen Puk, die ruzie heeft met
een andere knuffel, weer vriendjes te worden!

Thema: Knuffels
Van 25 oktober t/m 19 november hebben we
het thema; Knuffels.
Lekker knuffelen met knuffels, met papa, mama,
broer of zus,
met opa en oma, met de pedagogisch medewerker en met
andere kinderen. Tijdens dit thema besteden we
hier volop
aandacht aan. Ook gaan we goed voelen: wat
voelt zacht en wat
voelt hard? Bij knuffelen hoort aaien met je handen, lief zijn
voor elkaar, vriendjes worden...
Zo helpen de kinderen Puk, die ruzie heeft met
een andere knuffel, weer vriendjes te worden!
Bieb
Vanaf volgende week kunnen de biebboeken
weer worden geruild, de kinderen mogen dan
om de week weer een nieuwe boekje
uitzoeken.
Nieuwe kinderen
Welkom op de peuterspeelzaal
Benthe en Meike!

Thema Hollywood
In de maand November starten we met het thema: Hollywood. Hierbij horen natuurlijk weer een aantal
leuke activiteiten, aan het eind van de maand zullen wij de foto’s van de kinderen met de ouders delen via
het ouderportaal.
Verjaardagen
Pim 16 november 6 jaar
Rowy 21 november 8 jaar

