
 

 

 

 

 
 
 
 
Opening Kinderboekenweek / Speelplaats                                               Agenda 
Komende woensdag, 5 oktober, begint de Kinderboekenweek.  
Het thema is dit jaar Gi-Ga-Groen! 
Hierin staat natuurlijk de natuur centraal. Er wordt deze week veel 
voorgelezen en krijgen boeken extra veel aandacht. 
 
Afgelopen zomer zijn ook de laatste klussen voor de nieuwe 
speelplaats gedaan. Er is toen een  verkeersparcours geschilderd 
om de zandbak. We hebben nu een geweldig mooi plein waar 
kinderen erg leuk en gevarieerd kunnen spelen tussen het groen. 
 
We vinden, vanwege het thema, de start van de 
Kinderboekenweek dan ook een heel mooi moment om de 
speelplaats officieel te openen. 
Dat doen we a.s. woensdagmorgen, 5 oktober, direct om 8.30u. 
We hopen dat ook veel ouders hierbij aanwezig kunnen zijn. U 
bent van harte welkom! 
 

 
 
Schoolreisjes 
Afgelopen weken hebben de kinderen kunnen genieten van een gewldig leuk schoolreisje! De kinderen van de 
groepen 1-2 en 2-3 zijn op dinsdag naar Megapret in Lievelde geweest. De kinderen hebben daar heerlijk 
binnen en buiten kunnen spelen. De groepen 4-5, 5-6 en 7 gingen op maandag naar Wildlands in Emmen. Ook 
zij hebben veel plezier beleefd tussen ale dieren en diverse attracties. Kortom, het waren twee geslaagde 
dagen. Groep 8 heeft een week eerder een prachtig kamp gehad bij de Langenberg in Rijssen.   
                      
Nieuw volgsysteem voor kleuters 
In de groepen 1 en 2 kennen we niet de toetsen zoals we deze vanaf groep 3 hanteren. Toch volgen we de 
ontwikkeling van de kinderen nauwlettend, zowel op cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel gebied. We 
doen dit met name door observaties tijdens de les. Om dit goed vast te leggen gebruiken we een volgsysteem. 
Vanaf dit jaar gaan we hiervoor met een nieuw systeem werken: ‘Leerlijnen.’ 
Om dit goed te implementeren worden de leerkrachten hiervoor geschoold. Deze scholing zal plaatsvinden op 
woensag 26 oktober a.s. Op deze dag zal er in de groepen 1-2 en 2-3 een invalleerkracht aanwezig zijn. 

5 okt. 
 

Opening Kinderboekenweek en de 
speelplaats 
 

6 okt. 
 

Informatieavond voor groep 7 en 8 

12 okt. 
 

Fietskeuring. Alle kinderen mogen 
met hun fiets naar school. Deze 
wordt dan gekeurd door een 
medewerker van VVN. 
 

12 okt. 
 

Finale van de voorleeswedstrijd  

17 - 21 
okt. 

Herfstvakantie 

26 okt. 
 

Herkeuring fietsen 

31 okt. 
 

1e vergadering van de leerlingenraad. 

2 nov.  
 

Studiedag van stichting Brigantijn. 
Alle kinderen hebben deze dag vrij. 
 
 

Nieuwsbrief Oktober 
  

 
 

 



Week tegen het pesten 

Afgelopen week was het de landelijke ‘Week tegen het pesten’. Als KiVa-school wilden we daar 

natuurlijk aandacht aan schenken. In alle groepen is daarom over Pesten gesproken. Alle 

kinderen hebben daarbij op een ‘steen’ getekend of geschreven waarom zij pesten niet oké 

vinden. Met alle stenen hebben we samen een ‘Muur tegen het pesten’ gebouwd. Deze muur 

heeft een mooie plek gekregen op de schuifwand in de hal!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Werken met Gynzy 
Misschien heeft u afgelopen week in het nieuws gelezen dat het werken met een digitaal verwerkings-
programma, in sommige situaties, negatieve effecten kan hebben voor het leren van kinderen. Wij werken 
vanaf groep 4 met Gynzy. Dat is ook een programma dat zich automatisch aanpast aan het niveau van de 
leerling. 
Bij de invoering van Gynzy hebben wij al schoolbrede afspraken gemaakt om het programma zo optimaal 
mogelijk te gegebruiken. In de eerste plaats werken de kinderen bij ons niet alleen digitaal. Er wordt ook 
regelmatig op papier geoefend.  Daarnaast hebben wij de afspraak dat kinderen, bij het rekenen binnen Gynzy, 
altijd een schrift of wisbordje moeten gebruiken. Hiermee kan de leerkracht zien waar de kinderen eventuele 
fouten maken. Doordat de leerkracht tijdens het werken direct online kan controleren welke leerling moeite 
heeft met de sommen of spellingswoorden kan de leerling snel geholpen worden. 
Tenslotte weten we dat alles staat of valt bij een goede instructie van de leerkracht! Daar kan geen programma 
tegenop!! 
 
Fietskeuring 
Op 12 oktober vindt weer de jaarlijkse fietskeuring plaats. Alle kinderen mogen dan hun fiets meenemen naar 
school. Een medewerker van Veilig Verkeer Nederland zal deze dan keuren. De kinderen krijgen, bij afkeuring, 
een kaartje mee waarop staat wat er aangepast moet worden. Op 26 oktober vindt er een herkeuring plaats. 
Op deze manier hopen we dat ieder kind met een veilige fiets de donkere wintermaanden in kan! 
 
Virtuele tour / Website 
We zijn bezig om de website wat op te frissen, zeker nu we met Partou samenwerken als IKC. De komende 
maanden zult u hiervan meer gaan zien. 
Aan het begin van dit jaar hebben we al een virtuele tour laten maken door de school. Zo kunnen we mensenn 
die de school nog niet kennen een kijkje bieden in ons gebouw. Deze is natuurlijk ook leuk voor ouders die de 
school al wel kennen! De tour staat nu ook op onze website  www.prinsconstantijngoor.nl  (ronde ‘knop’ 
rechts). 
 
 

http://www.prinsconstantijngoor.nl/

