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Nieuws uit groep 5-6
Talenten-kijker
We hadden iemand op school die ging vertellen hoe cellen eruit zien. We hadden bladen gekregen waar
we een foutje op moesten vinden, dat waren kleuren die er niet hoorden, dat was best moeilijk. We
moesten kaartjes uitknippen waar talenten op stonden en dan kon je kijken wat je talent was. We
hadden ook kwartetspellen gekregen. Het was erg leuk.
TOP-ondernemers
Met TOP-ondernemers zijn we nu in het blok de wereld in het klein. De wereld in het klein daar heb
je verschillende kaarten van. Je mag een groepje maken en dan ga je een kaart kiezen. Als je een
kaart gekozen hebt dan ga je daar informatie over zoeken en dan kan je een PowerPoint maken zodat
je kan presenteren. Er zijn effe-checken punten zodat je weet wat je moet opzoeken. Ik heb de
kaart luizenleven. Dan moet je bijvoorbeeld kijken wat een luis doet en hoe hij leeft. Als je dat
opgezocht hebt kan je presenteren.
Vogels kijken
Wij mogen van de meester vogels kijken. Deze soorten hebben we al gezien: de merel, de pimpelmees,
de spreeuw, de koolmees, het roodborstje, de ringmus, de huismus, de kraai en de tjiftjaf.
Er zijn heel veel vogels!

Sinterklaasjournaal
Op school volgen wij het verhaal van het Sinterklaasjournaal.
We kijken het in de klas. Maar het is ook te zien vanaf
maandag 11 november elke dag om 18.00 uur bij Zapp op televisie.
Voor nog meer leuks voor thuis kijkt u op sinterklaasjournaal.nl

Protocol klassenouder
Afgelopen week hebben alle ouders die zich hebben opgegeven als klassenouder een ‘protocol
klassenouder’ ontvangen. Er bleek wat onduidelijkheid te zijn over de taken van een klassenouder en
nu is dat vastgelegd in een document.
Voor u als ouder van onze school is het van belang om te weten welke taken een klassenouder heeft en
wat u van de klassenouder kunt verwachten, daarom hieronder een opsomming. Als u interesse heeft
in het volledige protocol, of in de taak klassenouder, dan kunt u het protocol vragen aan de
groepsleerkracht, of aan Monique Haverkamp.
Taken van de klassenouder:
-

-

Bij organisatorische zaken assisteren, of deze uit handen te nemen van de leerkracht. Hierbij
valt te denken aan: Het regelen van vervoer voor excursies, bibliotheekbezoek etc.
Indien gewenst andere ouders betrekken bij de activiteiten (knutselen, klas versieren,
schoonmaak van materialen etc.)
Aandacht besteden aan het wel en wee van de groep, bijvoorbeeld bij ziekte, verhuizing of
andere (ingrijpende) gebeurtenissen. Dit in overleg met de leerkracht.
Bij de verjaardag van de leerkracht, of de dag van de leerkracht, het initiatief nemen tot het
verzorgen van een gezamenlijk cadeau van alle kinderen, of juist alle ouders informeren dat
iedereen individueel een cadeau mag verzorgen.
Naast de afgesproken taken onderneemt de klassenouder geen andere acties, zonder vooraf
met de leerkracht contact hierover op te nemen.
Klassenouders en leerkrachten zien er gezamenlijk op toe dat zij zich houden aan de gemaakte
afspraken.
de klassenouder draagt zorg voor het (laten) wassen van de luizenkappen. Dit gebeurt 2x per
jaar (voor de kerstvakantie en voor de zomervakantie).

Gedragscode:
Voor de ouders die op school helpen hebben we de volgende gedragscode afgesproken:
-

-

Hulp wordt gegeven op basis van vrijwilligheid en enthousiasme.
De ouders helpen onder verantwoordelijkheid van de leerkracht, het team en/of de directie.
Leerkrachten behouden onder alle omstandigheden de leiding over de kinderen en de
activiteiten.
Een ouder/verzorger behandelt een ieder (kind, volwassene) met respect en respecteert de
persoonlijke levenssfeer van de ander.
Een hulpouder is verplicht de privacy van kinderen en ouders te waarborgen.
Indien een klassenouder aangesproken wordt door ouders en/of kinderen met problemen op
school, dan zal hij/zij daar geen uitspraken over doen of actie ondernemen. In dat geval wordt
van de klassenouder verwacht dat hij/zij doorverwijst naar de groepsleerkracht en/of de
directie.
Correspondentie/informatie vanuit school kan worden verzonden na overeenstemming met de
groepsleerkracht.
Bij het werven van hulpouders voor een activiteit streeft de klassenouder er naar een zo groot
mogelijke groep te benaderen.
De Klassenouder mag gebruik maken van telefoon, internet, en het kopieerapparaat op school
voor het regelen van schoolse activiteiten, na overleg met de groepsleerkracht.
De klassenouder mag gebruik maken van materialen die op school aanwezig zijn, na overleg met
de groepsleerkracht.

-

Wanneer bij een bepaalde activiteit of actie kosten gemoeid zijn wordt van de klassenouder
verwacht dat hij/zij dit vooraf met de groepsleerkracht bespreekt i.v.m. de begroting.
De klassenouder mag gebruik maken van de e-mailadressen van de groep, dit alleen voor zaken
betreft school of de desbetreffende groep, na overleg met de leerkracht of de schoolleider.
Alle ouders moeten wel toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun emailadres door
de klassenouder.

Wij zijn heel blij met de hulp van de klassenouders en hopen dat alle klassenouders hun taken met
veel plezier zullen uitvoeren.
Team Esselyckerwoude

Bedankt voor uw bijdrage
Namens Het Leger des Heils ReShare en KWF kankerbestrijding,

Bedankt voor uw bijdrage!
Leger des Heils ReShare en KWF Kankerbestrijding hebben de handen ineen geslagen tijdens de actiemaand
“Sta op tegen kanker”, in oktober. Leger des Heils ReShare steunt KWF Kankerbestrijding, omdat iedereen
een morgen verdient.

In Nederland overlijden vijf mensen per uur aan kanker. Dat is teveel! Onderzoek naar kanker brengt de oplossing
dichterbij maar is erg complex en kostbaar. Elke euro en elke actie maakt het verschil. Leger des Heils ReShare
onderschrijft de doelstelling van KWF Kankerbestrijding en heeft samen met u in deze actiemaand ook haar steentje
bijdragen.

Uw school heeft actief meegedaan aan deze actie en daarom willen wij u hartelijk bedanken voor uw medewerking.
We vonden het fijn dat u samen met ons dit goede doel wilde onderschrijven en hopen dat we met een volgende actie
weer op u kunnen rekenen.

Mede dankzij uw hulp hebben wij ruim 8500 kg textiel ingezameld.
En ruim € 2100,=
kunnen doneren aan KWF Kankerbestrijding.

Wilt u op de hoogte blijven van de resultaten en ander nieuws? Volg ons dan via Facebook (Leger des Heils Reshare)
of via onze website: http://www.reshare.nl

Sint Maarten
Maandag 11 november hebben de groepen 1, 2, 3 en 4 Sint Maarten gelopen. In groepjes zijn ze langs
de deuren gegaan, en hebben Sint Maartenliedjes gezongen. Ook dit jaar is er weer veel fruit
opgehaald. Het fruit is dinsdag 12 november door groep 4 naar Woudsoord gebracht.
Alle hulpouders bedankt voor het meelopen en ook de ouderraad bedankt voor jullie hulp.

Podium
Aanstaande maandag 18 november willen wij de grote hal en het
podium weer omtoveren tot gezellige Sinterklaas-sfeer.
Daarbij kunnen wij altijd hulp gebruiken!
Dus heb je nog leuke creatieve ideeën of wil je gewoon gezellig
komen helpen, graag :-)
We beginnen om 8:30 en wij zorgen voor de koffie!
De OR

Belangrijke data voor de komende tijd
18 november
Podium versieren
23 november
Sinterklaas komt aan in Woubrugge
5 december
Sinterklaasviering
9 december
Luizencontrole
18 december
Kerstdiner
19 december
Kinderen vanaf de middag vrij
20 december
Kinderen vrij
21 december
Kerstvakantie
6 januari
Terug naar school

