NIEUWSBRIEF

Oktober 2018

Wist u dat
….. in de kalender op het ouderportaal alle vrije dagen en schoolactiviteiten vermeld staan?
…… onze directrice Marcella de komende anderhalve week niet aanwezig is vanwege een wel heel
bijzondere gelegenheid?
…… ze namelijk meedoet aan het project Teachers4Teachers in Kenia, Afrika;
…… wij haar daarbij veel succes en plezier wensen!
Leerlingenraad
We hebben een nieuwe leerlingenraad op ’t Diekske! Na verkiezingen in groep 5 t/m 8 zijn de leden
bekend: Janne en Raf (groep 5), Bram en Fenna (groep 6), Jesse en Jasmijn (groep 7), Sjoerd en Fleur
(groep 8). De leerlingenraad gaat dit schooljaar vier keer in overleg met juf Marcella. Na elk overleg
vertellen de kinderen aan de groep wat er besproken is en overleggen zij welke bevindingen of
bespreekpunten ze mee kunnen nemen naar een volgend overleg. We wensen hen veel succes!

Bibliotheek op School
Middels Bibliotheek op School stimuleren we kinderen om meer te lezen. Wilt u meer weten over
hoe de kinderen het beste boekjes op hun niveau kunnen kiezen? Met name in groep 3 en 4?
Dan bent u van harte welkom op vrijdag 12 oktober. Van 8.30 tot 9.00 uur zal Ingrid van Elst
(leesconsulent bij Biblio+) hierover uitleg verzorgen.

Kinderboekenweek
Woensdag 3 t/m zondag 14 oktober 2018 is het weer Kinderboekenweek. Het thema is ‘vriendschap’,
onder het motto: ’Kom erbij!’ Anderhalve week speciale aandacht voor het plezier dat met
kinderboeken ervaren kan worden! Niet alleen op school, maar natuurlijk ook in de bibliotheken en
in de boekhandels. Schenkt u in die periode ook extra aandacht aan het lezen?
Op school starten we ’s morgens met z’n allen buiten op het schoolplein met het lied
en dans: Kom erbij!
Daarna gaan de kinderen in groepjes een speurtocht lopen door de school, waarbij
ze foto’s moeten zoeken van personen die bij elkaar horen. De uitkomst van de
speurtocht is een mooie spreuk. Daarna gaan de kinderen een vriendschapsslinger
maken, die we in de school als versiering ophangen.
‘Kom erbij!’ in de Bibliotheken van BiblioPlus
Ook bij BiblioPlus besteden ze natuurlijk aandacht aan de Kinderboekenweek in de
bibliotheek. Dat betekent dat er veel te beleven is voor kinderen samen met hun vrienden en
vriendinnen rondom het thema ‘Vriendschap’ (zie: www.biblioplus.nl/kinderboekenweek).
Groep 1 t/m 4: Familievoorstelling ‘Grootmoeders grote oren’
Jacques Vriens in bibliotheek Grave; daar willen sprookjesliefhebbers bij zijn! Geniet van prachtige
sprookjes vol humor en spanning in de familievoorstelling ‘Grootmoeders grote oren’ (vanaf 5 jaar).
In de aanloop naar de Kinderboekenweek organiseert het Graafs Museum in samenwerking met
BiblioPlus deze prachtige familievoorstelling (zie: www.biblioplus.nl/kinderboekenweek).
Groep 1 t/m 4: Poppenkastvoorstelling ‘Dikke vrienden’
Gek op spannende en grappige verhalen? Kom dan kijken naar de
poppenkastvoorstellingen in één van onze bibliotheken. Frank Peters speelt
een verhaal over echte vrienden tijdens zijn voorstelling ‘Dikke Vrienden’. De
voorstelling is voor kinderen van 4 tot 8 jaar, natuurlijk mogen opa’s, oma’s,
papa’s en mama’s ook mee.
Kijk voor data en tijden onze agenda.
Groep 4 t/m 8: Schrijfwedstrijd ‘De brief voor de koning’
Wat als de koning jouw ‘penvriend’ zou zijn?
We mogen er nog niet teveel over zeggen, maar…. In de Kinderboekenweek gaat er een gave
schrijfwedstrijd van start. Houdt onze Facebookpagina en website in de gaten! Er zijn meerdere
kaarten voor de voorstelling ‘Brief voor de Koning’ op 4 november in Schouwburg Cuijk te winnen.
Alle leeftijden: De Kinderboekenkrant
Kinderen hoeven zich niet te vervelen tijdens de Kinderboekenweek er is
namelijk een speciale krant uitgebracht die zij gratis in de bibliotheek
kunnen ophalen. In deze krant lezen ze over vriendschap, krijgen ze
boekentips en vinden ze nog veel meer vriendelijks.

De Nationale voorleeswedstrijd
Net als in voorgaande jaren doet ’t Diekske ook dit jaar weer mee
aan de Nationale Voorleeswedstrijd,
georganiseerd door de “Stichting Lezen.”
Deze Voorleeswedstrijd heeft als doel om
(ook in de bovenbouw) het lezen te bevorderen. Natuurlijk wordt de
Voorleeswedstrijd gehouden in de periode van de Kinderboekenweek!
Kinderen van groep 7 en 8 gaan in een klassenronde op 9 oktober met elkaar
de strijd aan om proberen door te dringen tot de schoolfinale (van elke
jaargroep gaan er 3 kinderen naar de finale).
Deze schoolfinale zal plaatsvinden op 30 oktober, waarbij de 6 voorlezers worden beoordeeld door
een voor hen bekende en deskundige jury. Uit deze 6 voorlezers komt een schoolwinnaar die onze
school mag vertegenwoordigen bij de gemeentelijke ronde in januari/februari. Na nog enkele rondes
is eind mei de landelijke finale… Wie weet…!?

Duik met een boek de zomer in
In de zomervakantie konden de kinderen weer mee doen aan het leesbevorderingsproject
“Duik met een boek de zomer in”.
De deelname
was weer
fantastisch!!!
Er hebben ruim
60 kinderen
mee gedaan.
Grandioos!!
Iets minder dan
vorig jaar maar
toch een
geweldig aantal.
Ingrid (onze leesconsulent van de bibliotheek) en Ben (onze vrijwilliger) deelden de oorkondes uit.
Daarna werden de kinderen getrakteerd op een heerlijk ijsje en hadden zij een extra pauze.
De kinderen vonden het geweldig!

Alle kinderen hartelijk dank voor hun deelname en wie weet…….. in de volgende zomervakantie nog
meer deelnemers.

Democracity groep 7 en 8
Hallo allemaal,
We hebben met de klas een uitstapje naar het gemeentehuis in Nieuw-Bergen
gemaakt. We gingen naar de Raadskamer en daar kregen we speluitleg. Daarna
gingen we het spel “Democracity” spelen. Het werkte als volgt, eerst zijn we in
groepjes van 4 verdeeld. Daarna mochten we een taakje uitzoeken. Je kon
kiezen uit: Woordvoerder, Secretaris, Voorzitter en Partijlid. Toen mochten we
om de beurt een gebouw voor in de stad kiezen. Toen iedereen er een had
gingen we stemmen welke gebouwen in de stad mochten, bij de 9 stemmen mocht het gebouw er in.
Als het gebouw in de stad mocht, ging de leerling die hem had uitgezocht hem in de stad zetten. Bij
ronde 2 werd het moeilijker, we mochten vragen gaan stellen en er
moesten argumenten gegeven worden waarom je een bepaald gebouw
juist wel, of juist niet in de stad wilde hebben. Ronde 3 ging hetzelfde als
ronde 2. Bij de vierde ronde ging het alleen maar over de stemmen omdat
we op het eind nog tijd over moesten houden voor de vragen. We konden
ze stellen aan een mevrouw die normaal in de Raadskamer zit. We
mochten tijdens Democracity ook door een microfoon praten die ze
normaal ook in de Raadskamer hebben.
Gemaakt door Nikky v.d.B., Esmee, Indi, groep 7
Wanneer, waar en wie?
Op vrijdag 21 september 2018 is groep 8 met 2 leerlingen uit groep 7
naar het gemeente- huis van Nieuw-Bergen geweest voor
democracity.
Wat hebben we geleerd?
Van alles Zoals: overleggen, debatteren, ontwikkelen en
samenwerken
Wat hebben we precies gedaan?
Eerst gingen we om 9:30 naar de auto`s en reden we naar het gemeentehuis. Daar kregen we uitleg
over wat we gingen doen. Toen gingen we naar de echte vergaderzaal met echte microfoontjes waar
we echt doorheen mochten praten (PS: ook voor een paar kinderen om mee te spelen). we werden
ook in groepjes verdeelt (PS: groepjes van 4 ) en toen moest je een
voorzitter, secretaris, woordvoerder en een partijlid kiezen in je groepje.
Als dat gedaan was, moest je een naam,
slogan en een doel bedenken bijvoorbeeld
(milieu, onderwijs) met je politieke partij.
Daarna kozen de groepjes vier gebouwen
ieder partijlid één. Daarna begon je met je
groepje een top 4 te maken en wat op nummer één stond mocht je
zonder stemmen plaatsen. In ronde 2 moest je je gebouw dat op
nummer 2 stond presenteren aan de rest en vertellen waarom dat gebouw er moest komen en als je
8 of meer stemmen had mocht je het gebouw plaatsen. In ronde 3 moest je weer hetzelfde doen
maar toen mochten er maar 2 gebouwen worden geplaats [PS. niemand gunde elkaar om een
gebouw te plaatsen.] Bij ronde 4 zette je het ene gebouw terug en mocht je een nieuwe kiezen wat
echt belangrijk was want nu moest je 9 stemmen of meer hebben om je gebouw te mogen plaatsen.
Toen mochten we ook samenwerken met een andere partij. De enigste politieke partij die een
gebouw mocht plaatsen was partij voor groen de moestuin.
Schrijvers Fleur (gr 8) en Jasmijn (gr 7)

Talentenshow
Op vrijdagmiddag 12 oktober vindt er weer
een talentenshow plaats.
De kinderen van groep 1 t/m 8 mogen dan
hun talent laten zien aan alle kinderen van de
school. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een dansje,
muziek maken, toneelstukje of tekenen. De kinderen zijn al hard aan het oefenen en we gaan ervan
uit dat we op deze middag veel talent gaan zien!
Workshop techniek en high tea
Op donderdag 20 september ging groep 7/8 naar het Elzendaalcollege in Gennep. We gingen met de
auto’s naar Gennep. Eén helft van de groep ging een High Tea verzorgen (voor zichzelf…) de andere
groep heeft een vogelvoederhuisje gemaakt .

High Tea
Meneer Wouters heeft ons geholpen met de High Tea.
We maakten het in 2-tallen. We kregen ook scones met jam of boter.
Lekkerrr!!!
Meneer Wouters sprak alleen maar Engels.
We hebben boterhammen met kruidenboter en komkommer gemaakt.

Techniek
Meneer Honer heeft ons geholpen met het vogelvoederhuisje te maken.
Er stonden zes tafels, bij vier tafels stonden leerlingen die uit hogere
klassen kwamen en die ons gingen help met het maken van het
vogelvoederhuisje. We hebben het huisje van metaal gemaakt en
mochten het mee naar huis nemen.
Judith Bos
Chloë Janssen
Groep 8

