
Datum Activiteit Tijd: Wie 

Woensdag 5 oktober Start kinderboekenweek 2016  Kinderen 

Woensdag 5 oktober Dag van de leraar   

Vrijdag 7 oktober MJPS visitatie op Kristalla Hele dag MJPS team 

Woensdag 12 oktober Weekviering 11.30 uur Iedereen 
Woensdag 12 oktober Vergadering MR / SAC 19.00u SAC 

20.00u MR 
MR / SAC 

Vrijdag 14 oktober Start herfstvakantie 14.30 uur Kinderen 

    

Aanwezigheid directie week 40 
Peter Möhlmann is aanwezig op dinsdag en vrijdag 
Linda oude Groeniger is aanwezig op maandag 
Volgende week (week 41) zullen Peter en Linda niet op school zijn i.v.m. een  studiereis. Voor 
dringende zaken kunt u dan terecht bij juf José. 

Kinderboekenweek - Opa’s en oma’s gevraagd! 
Op 5 oktober start de Kinderboekenweek! Dit jaar staan de opa’s en oma’s centraal. 
Het lijkt ons daarom erg leuk om opa’s en oma’s uit te nodigen om voor te lezen in de groep 
van hun kleinkind. Dit kan iedere ochtend van donderdag 6 oktober t/m vrijdag 14 oktober, 
behalve op 11 oktober, van 08:40 – 09:00 en kan doorgegeven worden aan de 
stamgroepleidster.  

Muziekonderwijs                                                                                                      
Vorige week donderdag is juf Tineke voor het eerst op school geweest om muziekles aan 
groep 4 te geven. De kinderen hebben een lied geleerd en mochten kennismaken met 
muziekinstrumenten. De vierdejaars gaan het lied aan de 3e en 5e jaars leren.                          

Vandaag zijn alle juffen en meesters gestart met een cursus muziek geven. Zij krijgen allerlei 
tips en tools zodat de lessen meer diepgang gaan krijgen. 
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De eerste paal is geslagen! 
Vorige week donderdag is de eerste paal de grond in gegaan voor 
ons nieuwe schoolgebouw. Onder toeziend oog van een groep 
kinderen, de architect, wethouder Durk Wilms en andere 
aanwezigen is hier een feestelijk moment van gemaakt. Zoals het 
nu lijkt zal de oplevering in mei 2107 plaatsvinden.  We houden u 
op de hoogte van de vorderingen. 
 

Visitatie MJPS 
Op vrijdag 7 oktober a.s. komen collega’s van de MJPS (Moderne 
JenaPlanSchool) langs om het onderwijs bij ons op school te bekijken. Ze zullen in de 
groepen kijken, maar ook in gesprek gaan met collega’s om vervolgens feedback te geven. In 
het kader van deze samenwerking zullen ook collega’s van onze school binnenkort gaan 
visiteren op andere scholen in Hoogezand en Meppel.  

 

Ateliers                                                                                                                              
Zoals al eerder aangegeven zullen we maandag 10 oktober een korte uitleg geven over de 
inhoud van de ateliers die na de herfstvakantie zullen starten. Iedereen die zich bij de 
stamgroepleiding heeft aangemeld wordt om 14.40 in de grote zaal verwacht. 

 

Jarig deze week                                                                                  
4 oktober; Jurayno Winklaar uit de Vlindertuin. Hij wordt 5 jaar.                
6 oktober; Mats Ettekoven uit de Uilenburcht. Hij wordt 9 jaar.                                                                                                            

Vlindertuin en Bijenkorf 
Boeken ruilen 
Morgen mogen de bibliotheekboeken weer geruild worden. Willen jullie eraan denken om 
het boek in de bijbehorende boekentas morgen weer in te leveren? 
 
Pompom gaat logeren!     
Afgelopen vrijdag is Pompom met Sofia (de Bijen) en Lennon (de Vlinders) meegegaan naar 
huis om daar een weekendje te gaan logeren.  
Wij hopen dat jullie het erg gezellig hebben gehad met Pompom en alle leuke momenten 
hebben opgeschreven in jullie dagboek!  
 
Zijn er nog leuke foto’s gemaakt, maar heeft u ze niet kunnen uitprinten? Stuur ze naar ons 
op via de mail en dan zorgen wij ervoor dat het wordt toegevoegd aan het dagboek van uw 
kind en Pompom!  



 
 
Ouderbijeenkomst Jongleren in het Verkeer 
Op woensdagmiddag van 13.30 uur tot ongeveer 14.30 uur is er een ouderbijeenkomst van 
Jongleren in het Verkeer. Hievoor komt ook een gastspreker. Uw kind krijgt hiervoor 
vandaag een uitnodiging mee. Zou u deze uitnodiging, indien u komt, deze week bij ons in 
willen leveren? 
 

 
Apenrots    
Dierendag  
Morgen is het dierendag. De Apen mogen deze dag een foto van hun (huis)dier meenemen. 
Dit mag ook een foto op de Ipad zijn. We kunnen de foto op school printen. 
 

 
Pinguïnrots   
Oordopjes                                                                                               
Eind vorige week zijn wij in de Pinguïnrots een pilot gestart met het luisteren van muziek 
tijdens het werken. Wij weten dat er kinderen zijn die het heel fijn vinden om met muziek 
op te werken. Hiervoor heeft iedere leerling een setje met oordopjes gekregen. Zo kan 
iedereen voor zichzelf bepalen of hij of zij dit fijn vindt. Over een aantal weken zal er een 
evaluatiemoment zijn om te kijken of het werkt en of dit een vervolg kan krijgen in de 
andere groepen. 
 
Juf Luisa 
Vorige week maandag is juf Luisa begonnen aan haar stage in de Pinguïnrots. Zij zal op de 
maandag en dinsdag bij ons op school aanwezig zijn. In het volgende weekbericht zal zij zich 
nog even verder aan jullie voorstellen. 

 

Uilenburcht 
Bibliotheek 
Aanstaande donderdag zullen we een bezoekje aan de bibliotheek brengen. De kinderen 
mogen weer boeken lenen en ruilen. We streven ernaar om om half 3 weer terug op school 
te zijn, maar het kan gebeuren dat we ietsje later terugkomen. We zullen op de fiets gaan. 
Als uw kind vanuit de bibliotheek zelf naar huis mag fietsen wilt u dit dan aan juf Marije 
doorgeven, het liefst schriftelijk. 
 
Gevonden voorwerpen 
Van de kinderen die vorig schooljaar bij ons in groep 8 zaten liggen er nog behoorlijk wat 
gevonden voorwerpen op school. Het gaat vooral om gymkleding en (voetbal) schoenen. 
Iedereen heeft tot aan de herfstvakantie de kans om deze spullen op te komen halen. 
Daarna zullen de spullen gedoneerd worden aan een goed doel. Dus geef het door aan deze 
kinderen, alsjeblieft. 



 

Stoelendans  
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 1, thema 3  

 

In de week van 3-14 oktober staat in de methode Trefwoord het thema 

“Stoelendans” centraal. 

U kent vast het spelletje stoelendans, waarbij je moet zorgen op één van de 

lege stoelen komt te zitten, terwijl er minder stoelen zijn dan spelers. Een 

spelletje, dat in het echte leven zich ook soms voordoet en dan een strijd kan 

worden: er is geen plaats voor iedereen. 

De kinderen denken na over de plek die ze in de klas hebben en bij u thuis. En 

daar vindt soms die strijd plaats over wie de eerste mag zijn en dat kan leiden 

tot jaloezie. Soms wordt een kind buitengesloten of je komt op de reservebank 

bij de sportclub te zitten. Hoe is dat om voorgetrokken te worden of 

buitengesloten te worden? We willen samen over deze ‘stoelendans’ nadenken. 

 

De kinderen luisteren naar het vervolg van het verhaal over Abraham en zijn familie. Daar vindt ook een 

stoelendans plaats. Sara kan niet zwanger worden. En dan valt die droom over een groot nageslacht in 

duigen. Om toch kinderen te krijgen neemt Abraham een tweede vrouw: de slavin Hagar. En dan begint 

de stoelendans om de eerste plaats in huize Abraham. Als Ismaël geboren wordt, het kindje van Hagar,  

 

 

 

is hij de opvolger van Abraham als stamhoofd. Hagar eist die plek op. Sara kan het niet aanzien en 

maakt het leven van Hagar heel moeilijk. Op het laatst moet Hagar met Ismaël wegvluchten, de 

woestijn in. Gelukkig zorgt God voor hen en blijven ze leven. 

 

Op een dag komen er drie mannen bij Abraham en ze vertellen dat Sara zwanger zal worden. Sara hoort 

het vanuit haar tent en moet heel hard lachen omdat dat toch echt niet kan nu ze zo oud is. Maar toch 

gebeurt het… Abraham en Sara zijn heel blij als Sara uiteindelijk toch zwanger wordt. Sara krijgt een 

zoon en ze noemen hem Isaak. Zo kan de stamboom van Abraham in joodse lijn voortgezet worden nu 

Isaak geboren is uit een joodse moeder. En daarmee wordt Abraham de stamvader van alle joden. De 

moslims noemen Ismaël als hun stamvader en daarmee is Ibrahim, zoals ze Abraham noemen, tegelijk 

ook hun stamvader.  

 

Zo zie je dat zo’n spelletje als stoelendans soms heel cru ook in het gewone 

leven plaatsvindt, ook al in bijbelse tijden. Zaak is dan om dat van een 

andere kant te bekijken. Je kunt niet altijd naast de juf zitten: wie heeft 

daar een goed plan voor?, vragen de jongste kinderen zich af.  

En ook de oudere kinderen gaan vragen stellen bij al die stoelendansen. 

Kom je alleen voor jezelf op of heb je ook oog voor een ander? Kun je iets 

betekenen voor de verliezer? Gun je elkaar een goede plek en maak je 

ruimte? Iedereen telt toch mee?  

Dat mogen de kinderen bedenken. En misschien komen ze op het idee om 

er gewoon een stoel bij te zetten. Wie zal daar tegen zijn? 

 

 

 

 



 


