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Agenda:

12 november:
Fotokaarten mee naar huis
16 november
Studiedag alle leerlingen vrij

17 november:
MR-vergadering
4 december:
Sinterklaasviering

SCHOOLFOTOGRAAF
Nadat de schoolfotograaf een paar
weken terug in ‘flitsende’ vaart
alle leerlingen en leerkrachten op
de foto wist te zetten, is het nu tijd
om het eindresultaat te bewonderen. Vandaag gaan de inlogkaarten
mee naar huis die via de website
toegang geven tot de foto van uw
kind(-eren). Op de inlogkaart treft
u een voorbeeldfoto en een unieke
inlogcode aan. Via deze inlogcode
kan de foto bekeken en besteld
worden. Tijdens de actieperiode
worden de foto’s gratis verzonden.
Mocht je je inlogcode kwijt zijn,
meld dat dan bij “codemeester”
Karin Elands. Overige correspondentie dient rechtstreeks met de
schoolfotograaf te worden gevoerd. En nu maar hopen dat iedereen net zo knap op de foto staat als
hij/zij in werkelijkheid is. Want
onze school telt niet voor niets
ruim 500 fotomodellen!

SINTERKLAAS
Het Sinterklaasjournaal maakt ons
extra nieuwsgierig dit jaar. Waar
Sinterklaas en zijn Pieten normaal
gesproken al verwikkeld raken in
allerlei hachelijke avonturen, is het
in dit speciale jaar wellicht allemaal nog spannender. Want wat
gaan we allemaal tegenkomen?
Een Sinterklaas in ‘lockdown’, een
intocht zonder kinderen in Zwalk
waarvan de Pieten nog nooit hebben gehoord en te weinig kolen
voor de stoomboot. Ziedaar de ingrediënten om er weer een paar
spannende weken van te maken.
Maar we weten inmiddels...welke
problemen er ook opdoemen, de
Goedheiligman heeft overal een
oplossing voor! Waarschijnlijk
komt alles dus goed en kunnen we
ook op ‘t Schrijverke ongetwijfeld
een bijzonder sinterklaasfeest gaan
vieren.

SURPRISES
Als Sinterklaas in het land is, kunnen de verfkwasten, scharen en
plakpotten te voorschijn worden
gehaald. In de groepen 5 t/m 8 worden dinsdag de lootjes getrokken
voor de surprises. Net als in andere
jaren hebben de groepen 5 een vrije
keus en werken de groepen 6 t/m 8
met een surprisethema. Om het
voor iedereen een beetje gelijk te
houden mag het cadeautje in de
surprise € 3 kosten. Surprises met
gedicht mogen vanaf maandag 30
november mee naar school worden
genomen. Op woensdag 2 december staat het zgn. “etalages kijken”
op het programma en worden alle
surprises bewonderd.
En 4 december volgt natuurlijk de
apotheose: het uitpakken! Tot die
tijd: ‘mondje dicht’ natuurlijk.

STUDIEDAG IN KADER VAN
ICT-ONTWIKKELINGEN
’t Schrijverke staat voor beweging,
zo ook op het gebied van ICT.
Naast het feit dat er zichtbaar voor
de leerlingen veranderingen plaatsvinden (zoals het werken met chromebooks en de Google-omgeving),
gebeurt dit ook op de achtergrond
voor het team. Komende maandag,
tijdens de studiedag, wordt het team
meegenomen in de wereld van Office365, Microsoft teams en vanaf
dat moment gaat er volledig vanuit
de ‘cloud’ gewerkt worden.
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SPRAAKWATER RIDDERS
De groepen 4 en 5 werden afgelopen
week getrakteerd op een wel heel bijzonder project waarbij water, milieu,
riool en klimaat centraal stonden. Om
dit educatieve kunst/natuurproject
echt tot leven te brengen werden de
Spraakwaterridders ingehuurd. Na de
inleiding van een humoristische verhalenverteller in de groep, leerden de
kinderen in teams sportief samenwerken, eigen talenten ontdekken en positief omgaan met winst en verlies.
Dit door middel van diverse, aan het
verhaal gekoppelde toernooispelen,
zoals o.a. water dragen, dieren redden
uit de plastic soep en het rioolbuizenspel ‘stront aan de knikker’.
Elke klas krijgt na afloop als cadeautje het enige echte Spraakwater Ridders kwartet om in de klas nog lang
mee te spelen en over na te praten!

DANCE-CHALLENGE
“JERUSALEMA”
Initiatieven vanuit de leerlingen zijn
vaak erg leuk. Neem nou Flip en
Niels uit groep 5 die net als veel anderen het liedje en dansje
“Jerusalema” de laatste tijd aardig
wat keren voorbij zagen komen. Een
liedje dat oorspronkelijk was bedoeld
om de zorg een hart onder de riem te
steken. Dat bracht hen op het idee dit
met zoveel mogelijk Schrijverkes te
gaan uitvoeren. De dance-challenge
staat a.s. vrijdag gepland. Gezien de
belangstelling belooft het nu al een
daverend succes te worden. Wellicht
krijgt u er nog wat filmbeelden van
mee! Goed initiatief boys!
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