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Beste ouders en verzorgers,
Ouderavond IPC op 15-11
Wat fijn dat wij gisterenavond met wel 32 ouders onze plannen voor de invoering van IPC (International
Primary Curiculum) hebben kunnen delen en iedereen ook kon proeven hoe dat werkt! Dank ook aan onze IPCschoolbegeleidster Christy Tanghé. De inzet en input van de ouders ervaren wij als waardevol en waarderend.
Op ’t Hunnighouwersgat werken we aan toekomstgericht Next Level onderwijs om onze kinderen mee te
laten groeien in een veranderende samenleving.
Persoonlijke KLEUR , SAMEN en VERTROUWEN zijn daarbij de kernwoorden.
Na de kerstvakantie vervalt het hoekenwerk en de methodische aanpak van de zaakvakken. We gaan vanaf dat
moment met al onze groepen thematisch werken. De komende periode bereiden wij onze eerste projecten
voor:
• Groep 1/2 Wat trek jij aan?
• Groep 3/4 Speelgoed
• Groep 5/6 Chocola
• En groep 7/8 Nederland Waterland
Rond deze thema’s combineren we onze zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek), de
creatieve vakken, ICT en de lichamelijke ontwikkeling. Dat doen we met een eenduidig stappenplan door de
hele school heen. De kerndoelen zijn hierin geborgd. Het gaat bij IPC niet alleen om het verkrijgen van kennisen vaardigheden, maar ook om het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en een internationale kijk op
het thema. Daarbij is het proces belangrijk en gericht op brede groei van de ontwikkeling van het kind.
Bij IPC krijgen de ouders bij elk thema een informatiebrief en kunnen we zeker uw hulp gebruiken. We denken
dan aan een interview, een excursie, een demonstratie, materialen en een bezoek aan een afsluiting. We
verwachten ook dat onze kinderen zullen groeien in hun vermogen om inzicht te krijgen, regie te nemen,
keuzes te maken, samen te werken, te ontdekken, te verwonderen, te onderzoeken en te presenteren en
reflecteren.
We proberen van de ouderavond een nu filmisch verslag te maken, zodat ook ontbrekende ouders worden
geïnformeerd en een indruk meekrijgen van deze ouderavond.
Sinterklaas
Dit is de informatie voor de ouders, zodat u weet hoe wij onze sinterklaasactiviteiten vormgeven en u verhalen
van de kinderen kunt plaatsen. Het is niet bedoeld om alles met de kinderen te bespreken. De kinderen rollen
vanzelf in het verhaal en het gebeuren.
Aankomst Sinterklaas en de Pieten op Terschelling
Sinterklaas komt zaterdag 25 november aan op Terschelling (en niet 18 november, zoals in de jaarkalender
vermeld staat). De kinderen van groep 1 tot en met 4 krijgen mogen in de speciale vakken staan aan de Willem
Barentzkade. Nadere informatie volgt.
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De rode draad van het verhaal op 't Hunnighouwersgat
De Strooi-Piet komt als verrassing maandagochtend 27 november op 't Hunnighouwersgat. Hij vertelt dat ze
het nu veel te druk hebben met cadeautjes inpakken en daardoor geen tijd hebben om lekker eten te maken.
De kinderen ontdekken in die week daarna dat de Pieten (stiekem) op school zijn geweest en dat vooral de
eetdingen hun aandacht hebben.
We krijgen een goed idee: de kinderen van 't HHG geven Sint en zijn Pieten een dinerbon voor zijn verjaardag!
Sintcrea 23 november
Tijdens de Sint Crea donderdagmiddag 23 november gaan alle kinderen van 't HHG (groep 1 tm 8) in groepjes
aan de slag om ook een restaurant te maken, zodat Sint en z'n Pieten maandag 4 december kunnen
aanschuiven en lekker kunnen eten in het restaurant in de speelzaal. De groepjes presenteren op 4 december
het gemaakte aan de Sint en z’n Pieten.
Deze crea, waarbij de kinderen zelf een activiteit kiezen, is vooral bedoeld om gezamenlijk (jong mét oud) een
product te bedenken en te maken of uitvoeren. Daarnaast leren ze het gemaakte te presenteren. Het gaat dus
vooral om het proces, en niet zozeer om het uiteindelijke product. Er gaan hele mooie, waardevolle dingen
ontstaan: in het samenwerken, in het bedenken, in het maken, uitvoeren en in het presenteren. En hoe mooi is
het niet als kinderen dat vol trots doen voor Sint en de Pieten?
Vrijdag 24 november schoen zetten
Op school op vrijdag mogen alle kinderen hun schoen zetten op school en maandag 27 november kijken we of
deze gevuld is.
Sinterklaasfeest op 4 december
Op maandagochtend 4 dec. Om 9.30u halen we met alle kinderen van groep 1 tot en met 8 de Sint en zijn
Pieten op. Dat is anders dat vorig jaar, toen gingen alleen groep 1 tm 4 mee. Ouders zijn van harte welkom om
met ons mee te lopen! We lopen vanuit school richting Landerum via de Zuid Midslandweg, Rabobank, en de
Hoofdweg. Daar komen Sint en de Pieten ons tegemoet. Zij worden begeleid door de muziekkar. We lopen
terug naar school via de Rabobank, Oosterburen (waar we wat attributen meenemen vanuit verschillende
ondernemingen t.b.v. het etentje, dus servetten, een opscheplepel, enz. ). Op het schoolplein heet Ellen de Sint
en zijn Pieten welkom en zingen we met z’n allen Sinterklaasliedjes. De liedjes oefenen we de komende weken
dagelijks in de hal na de kleine pauze met alle kinderen.
Ongeveer om 10.30u presenteren alle groepjes van de creamiddag in de speelzaal hun verrassing voor Sint en
de Pieten. Daarna gaan de groepen 5-8 naar de klas voor hun surprises en gedichten. Bij dit deel zijn geen
ouders aanwezig. Gerrit van Goor gaat foto’s maken en die op zijn website/facebook plaatsen. Zo kunt u er
toch ook een beetje van genieten.
‘s Middags krijgen de groepen 1 toten met 4 hun cadeautjes en doen zij Sinterklaasspelletjes of gaan lekker
buiten spelen. Ook de oudere kinderen gaan verder met hun Sint activiteiten. We gaan op gebruikelijke tijd
(14.15u) naar huis.
De kinderen nemen gewoon fruit en lunch mee die dag. Houd er rekening mee dat er misschien wat in de
broodtrommel overblijft, vanwege het snoepen van pepernoten.
De Ouderraad helpt ons bij het Sinterklaasfeest.
Schoolfruit
Op ’t Hunnighouwersgat stimuleren wij gezond eten en drinken in de kleine en grote pauze en bij traktaties
voor verjaardagen. Bij deze vragen wij daar weer graag de aandacht voor.
Als gezonde boost doen wij ook het volgende:
Vanaf vrijdag 17 november starten we met het uitdelen van schoolfruit voor de komende 20 schoolweken. Op
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woensdag, donderdag en vrijdag ontvangen alle kinderen gratis een stukje fruit. Dit wordt georganiseerd en
aangeboden door EU- schoolfruit.
Fruit is lekker en gezond. Slechts een procent van de kinderen eet voldoende groente en vijf procent eet
voldoende fruit. De porties vergroten is gemakkelijk en levert gezondheidswinst op. Een goede eerste stap is:
vaker fruit en groente eten op school
Fruit op school werkt.
•
•

•
•

•

Leerlingen die fruit mee naar school meenemen, kiezen thuis ook vaker voor fruit tussendoor. Ook
eten zij meer groente dan voorheen.
Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting. Dat geldt
voor soorten uit de volle grond en van het seizoen, maar bijvoorbeeld ook voor een aantal
importproducten, zoals bananen en sinaasappels.
Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de herkomst van eten, de seizoenen en over de
verschillende soorten fruit en groente.
Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op de zeven kinderen te zwaar.
Fruit en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen meekrijgen dat
fruit en groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om minder te snoepen en snacken.
Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten: zitten
lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.

Meer informatie: www.euschoolfruit.nl
Voorleeswedstrijd 2017
Groep 7 en 8 doet dit jaar mee aan de Terschellinger Voorleeswedstrijd. Afgelopen maandag hebben de
kinderen in de klas hun eigen ‘voorronde’ gehouden. Suus van Ommen is als voorlees-schoolkampioen
gekozen. Zij zal ons gaan vertegenwoordigen bij de Eilanderfinale die op woensdagmorgen, 29 november, in ’t
Raadhuis op West. Groep 7/8 gaat op de fiets mee om haar te supporten. De uiteindelijke winnaar de
Terschellinger Voorleeswedstijd gaat door naar de regionale Voorleeswedstijd en mag misschien zelfs wel door
naar de landelijke finale.

Hulpouders luizenpluis
Wederom doen wij een oproep voor hulpouders bij de luizenpluis. Met een grotere groep hulpouders is het
niet een zware belasting om elke maandag na een vakantie alle kinderen te controleren en zonodig een week
later de risicokinderen. Ook als u een enkele keer kunt, zijn wij al blij. U krijgt informatie hoe er gecontroleerd
moet worden. Wilt u zich alstublieft opgeven bij sjoukje.reinigert@opot.nl?
Voorlopige adviesgesprekken groep 8
De komende periode staat voor de kinderen van groep 8 in het teken van de schoolkeuze voor het Voortgezet
Onderwijs. De komende weken worden de ouders uitgenodigd door Barbara voor het voorlopige
adviesgesprek. Dit uiteindelijke wordt in februari 2018 gegeven. Het uiteindelijke advies is leidend voor de
bepaling van het schoolniveau van Voortgezet Onderwijs.
Volgende week is er voor alle leerlingen van groep 8 op 21-11 een meeloop dag op het VMBO ’t Schylger Jouw
en op 20-11 vanaf 19.30 uur een informatieavond voor ouders. Ouders hebben hiervoor een uitnodiging
ontvangen. Regelmatig zullen de kinderen en hun ouders de komende periode uitnodigingen ontvangen van de
verschillende open dagen op het Voortgezet Onderwijs. Het is de taak van de ouders om hun kinderen in te
schrijven op een school voor Voortgezet Onderwijs.
Herstel juf Anita
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Anita is alweer enkele uren aanwezig voor re-integratieactiviteiten op school op maandag, dinsdag en
woensdag. Komende week ondergaat zij nog een operatie. We hopen op een spoedig herstel.
Wisseling HVO-docent groepen 5-8
Reina Lageveen is nog niet hersteld. Haar tijdelijke vervangster Lida de Pagter maakt plaats voor Richt Bouma.
Belangrijke data komende tijd
vanaf 15-11
donderdag 16-11
Maandag 20-11
dinsdag 21-11
Woensdag 22-11 om 19.30 uur
donderdag 23-11
vrijdag 24-11
zaterdag 25-11
maandag 27-11
Vanaf 27-11
woensdagochtend 29-11
vanaf donderdag 30-11
maandag 4 december
donderdag 14-12
donderdag 21-12 17.00-19.00 uur

start schoolfruit op dinsdag, woensdag en donderdag
paddenstoelentocht groep 5/6
Lootjes trekken groepen 5-8 voor sint cadeau, surprise en gedicht
Groep 8 leerlingen: meeloop dag VMBO ’t SchylgerJouw
Informatieavond voor ouders VMBO “t Schylger Jouw
middag sintcrea thema restaurant
14.45 MR-vergadering
schoen mee naar school voor alle kinderen
intocht Sinterklaas op Terschelling
schoen gevuld?
start voorlopige adviesgesprekken groep 8
groep 7/8 Terschellinger Voorleeswedstrijd op West met de fiets.
groepen 5-8 inleveren surprises en gedichten
Sint en de pieten op school
Ouders mogen mee met het ophalen vanaf school
Kerstcrea
kerstviering

Namens het team,
Ellen Melchers
Locatiedirecteur obs ‘t Hunnighouwersgat
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