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Groep 1 en 2 werken de komende weken over de herfst. Daarna krijgen veel kinderen al weer de decemberkriebels,
dus wordt dat het volgende thema. Donderdag 30 november is er voor groep 1 en 2 een “Pietendag”. Op die dag
doen ze allerlei activiteiten die een echte Piet ook doet. Ouders die zich aangemeld hebben om op de Pietendag te
helpen worden binnenkort door Elsemiek en Joke benaderd om te vragen of deze dag schikt.

Ziek en verlof

Juf Cynthia is vanaf nu met zwangerschapsverlof. We wensen de juf namens alle kinderen en collega's een hele fijne
tijd toe.
Helaas is juf Bianca Vos tijdelijk uit de roulatie wegens ziekte. We wensen de juf van harte beterschap en een
spoedig herstel toe. We zijn bezig met het regelen van de vervanging op de dinsdag, woensdag en donderdag in
groep 3. Zodra bekend is wie naast juf Sabine (maandag en dinsdag) de tijdelijke meester of juf wordt krijgen de
ouders van de leerlingen uit groep 3 hierover bericht.

Voortgangsgesprekken

In november staan de voortgangsgesprekken gepland. Voortgangsgesprekken zijn extra gesprekken over de
ontwikkeling van uw kind. Deze gesprekken vinden plaats op initiatief van de leerkracht, maar heeft u zelf een
specifieke hulpvraag dan kunt u natuurlijk ook altijd zelf een gesprek aanvragen.

Kinderpostzegelactie

Begin oktober heeft groep 7 deelgenomen aan de kinderpostzegelactie. De kinderen probeerden
zoveel mogelijk kinderpostzegels te verkopen. De opbrengst van de actie gaat naar kinderen die
in armoede leven, niet meer bij hun ouders kunnen wonen of met hun ouders in een opvang
wonen.
Groep 7 deed erg zijn best om zoveel mogelijk geld op te halen voor dit mooie doel (en stiekem ook in de hoop
hiermee een reisje naar Duinrell te winnen).
Na een fantastische tussenopbrengst en met een traktatie van de juf in het vooruitzicht werd uiteindelijk €5514,52
opgehaald. Gemiddeld dus ruim 200 euro per leerling!

Voorleeswedstrijd

Tijdens de Kinderboekenweek werd de jaarlijkse voorleeswedstrijd gehouden. Tijdens deze
wedstrijd proberen de leerlingen van groep 7 en 8 de felbegeerde titel 'voorleeskampioen van
OBS Wemeldinge' in de wacht te slepen. Ook dit jaar hadden weer veel kinderen zich hiervoor
opgegeven.
De jury, bestaande uit Alexandra Markusse en Penney van der Borgt, stonden voor de moeilijke
taak, om uit al deze fantastische lezers de beste te kiezen. Na het juryberaad kwamen de
volgende winnaars uit de bus:
1. Lena van Maaren (groep 8)
2. Febe Jansen (groep 7)
3. Robin Koopmans (groep 7)
Gefeliciteerd allemaal! We wensen Lena heel veel succes bij de regionale voorleeswedstrijd.

Atelierwerk

Op de dinsdagen 31 oktober, 7 en 14 november werken we 's middags voor de tweede keer in de vorm van
Atelierlessen. We hebben weer interessante en leerzame activiteiten georganiseerd samen met de vele vrijwilligers
die zich voor deze lessen inzetten. Ouders en andere medewerkers, hartelijk bedankt hiervoor alvast!
In het tweede Atelier nemen de leerlingen deel aan de volgende activiteiten: groep 3: Crea activiteit, groep 4:
Schilderen, muziek en koken en bakken, groep 5: Ontwerpend Leren, groep 6, 7 en 8: Boogschieten, ballet,
schminken/opmaken, en nog meer.
We wensen alle kinderen veel plezier de komende dinsdagmiddagen.

Edukans Schoenmaatjes: van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau

Dit najaar doet onze school weer mee met de actie Schoenmaatjes. Dit is een actie van Edukans,
waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en
speelgoed voor leeftijdsgenootjes in landen als Albanië, Moldavië, Ghana, Sri Lanka en Irak.
Op woensdag 15 november worden de dozen op school versierd. Dozen zijn al op school
aanwezig, dus meegeven hoeft niet, versierspullen mogen de kinderen natuurlijk wel zelf
meenemen als ze dat willen. Wilt u daarna thuis samen met uw zoon of dochter de doos vullen
met schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed? U kunt ook één doos per gezin vullen. Vanaf
dit jaar is het ook mogelijk om via Schoenmaatjes Connected te ontdekken welk kind uw doos

ontvangt.
Hoe het werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in de folder die de kinderen mee naar huis krijgen op de
dag dat de dozen op school versierd worden. U kunt de barcode in de Schoenmaatjesfolder online activeren . Zet u
even een vinkje op de barcodesticker als u de barcode heeft geactiveerd?
Graag ontvangen wij de gevulde schoenendoos uiterlijk 22 november terug. Wilt u ervoor zorgen dat de spullen in de
doos heel en schoon zijn? Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons 15 november willen helpen bij het versieren
van de dozen. Aanmelden kan bij juf Dorine. De kerken van Wemeldinge nemen ook dit jaar de verzendkosten voor
hun rekening, dus u hoeft hiervoor niets over te maken.
Helpt u mee? Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie!

Nieuws vanuit de ouderraad

We zijn blij dat we kunnen melden dat de Ouderraad weer op volle sterkte is na het afscheid van Annelies. Twee
nieuwe leden hebben zich aangemeld, namelijk Brianda Bruinooge - van Stel en Margot Passieux. Met dit team zien
wij het schooljaar, met daarin de organisatie van alle activiteiten en zoveel meer, rooskleurig tegemoet.
De tijd is aangebroken dat u de factuur ontvangt voor de vrijwillige bijdrage. De bijdrage is bedoeld om alle
activiteiten welke door ons georganiseerd worden te bekostigen, exclusief de schoolreis. Binnenkort ontvangt u van
ons een factuur met een begeleidend schrijven, hoe en waarheen u de bijdrage kunt overmaken. Ouders die
financieel minder draagkrachtig zijn, kunnen een beroep doen op het declaratiefonds van de gemeente of de
stichting Leergeld. Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente waarin u woonachtig bent. Uiteraard kunt u
ons dit jaar ook weer aanspreken met leuke ideeën, opmerkingen of met een kritische noot.
Namens de ouderraad, Arno Moelker Voorzitter Tracy McCabe, Secretaris Linda Snijders, Penningmeester Wendy
Blomaard Brianda Bruinooge Margot Passieux Marieke Spee Viona de Vilder

Gouden Penseel

Bij de kinderboeken week hoort ook de verkiezing van de gouden penseel voor de mooiste illustratie. Bij OBS
Wemeldinge hebben we een eigen verkiezing gehouden. Er waren vele mooie kunstwerken te bewonderen. De
winnaars, in volgorde waarin u ze hierboven ziet, zijn geworden:
Groep 1-2: Nine
Groep 3-4 Ranjeeta
Groep 5-6: Tori
Groep 7-8: Maxim
Van harte gefeliciteerd met jullie prijs.

De spreuk van de maand

Ruzie moet je laten, je kunt er over praten

Agenda
Atelier 2 op 31 okt, 7 nov, 14 nov.

31 oktober
21 november
09 november
21 november
30 november

25 dec. t/m 5 jan.

Gastles gr. 8: Alcohol
Gastles gr. 8: Internet
Nationaal Schoolontbijt
Inloop 2
Pietendag gr.1-2
Kerstvakantie

HVO lessen

HVO is leren van en met elkaar door ervaringen op te doen en te delen. Ik ben op OBS
Wemeldinge de HVO lessen begonnen met voorstellen en gelijk kwamen de morele
vragen om de hoek kijken… Moet je alles vertellen? Mag je alles vragen? Deze vragen zijn
met de kinderen besproken en daarna is een interview met de juf gedaan. Tot aan de
herfstvakantie is het in de HVO lessen gegaan over jezelf beter leren kennen, de ander
beter leren kennen door met elkaar in dialoog te gaan en samenwerking als groep.

Jezelf en de ander beter leren kennen
Leerlingen hebben een visitekaartje gemaakt waarop ze tekenden of schreven welk
beroep ze later wilden gaan uitoefenen en daarnaast nog vier dingen die belangrijk
voor ze zijn. Daarna werd met deze gegevens een quiz gedaan. Wie raadt over wie het
gaat? Er zijn zelfportretten gemaakt (met de ogen dicht!) en ook portretten van elkaar
getekend.

Een goed gesprek Wat is er nodig voor een goed gesprek, een gesprek waarin geluisterd wordt naar elkaar? Dit zijn
we gaan onderzoeken met een spel, waaruit bleek hoe het juist niet moest. De kinderen kregen een 'geheime'
opdracht die ze moesten uitvoeren, terwijl een andere leerling aan het vertellen was: 'Kijk niet naar de ander, maar
uit het raam, Reken een som uit terwijl de ander vertelt, Schud de hele tijd nee etc. Hoe heeft de verteller dit
ervaren, wat stoorde je, wat viel je op? Vanuit de ervaringen met dit spel hebben we gespreksregels bedacht,
waarmee we verder mee aan de slag kunnen dit jaar, zoals bijvoorbeeld het stellen van vragen. Je kunt jezelf ook
leren kennen door informatie van een ander. Hoe denkt die ander over mij en ga daarover met elkaar in gesprek.
Samenwerking als groep Tot hoever kunnen we samen als groep tellen, waarbij we geen afspraken mogen maken
over wie er aan de beurt is. Met dit 'telspel' ervaren de leerlingen hoe het is om de beurt te
nemen en de beurt af te staan, te kijken naar non-verbale signalen en ze ontdekken hoe je
verder kunt komen als groep. Na de herfstvakantie gaat het over het thema De ander en de
wereld , waarbij we door een andere bril naar de wereld gaan kijken. Ook komen kinder- en
mensenrechten aan bod. Ik wens uw kind en uw gezin een hele fijne en gezellige vakantie toe!
Hartelijke groet, HVO docent Sandra Gunter

GVO lessen

Een nieuwe start was het voor de kinderen dit jaar met mij als leerkracht.
Godsdienstles, GVO, Levensbeschouwing, meester Thijs les? Wat is het eigenlijk?
GVO staat voor godsdienstig vormingsonderwijs.
Tijdens de les gaat het over thema's uit het leven van de kinderen. Die worden verbonden
met Bijbelse en levensbeschouwelijke verhalen. Zo ervaren kinderen wat het geloof in God
kan betekenen voor mensen van toen en kinderen van nu.
Voor de onderbouw waren dit verhalen van Abraham, Jakob en Izaak. met de verbinding naar
bijvoorbeeld het vertrouwen op iets wat je misschien niet altijd begrijpt, maar wat je wel
doet. Zoals vertrouwen op je ouders wanneer zij zeggen dat je van die hoge plek af kan springen en dat zij je wel op
zullen vangen. Dat lijkt dan voor een kind helemaal niet zo gek, omdat je diegene vertrouwt daarom spring je. Zo
vertrouwde deze Bijbelse personen op God. Iets wat vandaag heel veel mensen doen. Waarom doen ze dat? Hoe
komt dat? Dit soort gesprekken hebben wij de afgelopen weken gehad.
In de bovenbouw ging het over Israël in tijden van een theocratie, over Samuel, Saul en David. Wat dat inhield voor
de Israëlieten en hoe het vorm werd gegeven. Hoe bescheidenheid een belangrijke
karaktereigenschap kan zijn voor mensen en hoe het innerlijk van iemand veel
belangrijker is dan het uiterlijk. Daarnaast probeer ik het voor de kinderen in de juiste tijd
te zetten en het met behulp van landkaarten op de juiste plek te zetten. Ze krijgen dan
volgens mij een correcter beeld van het ontstaan van het Christendom en de
ontwikkelingen binnen het Jodendom. En waarom er zoveel mensen zijn die vasthouden
aan deze geloven. Wat halen zij eruit? Wat hebben zij eraan?
Allemaal vragen en vaak roepen de antwoorden nog meer vragen op. Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne
herfstvakantie gehad, ik hoop met de kids weer de komende weken te gaan werken maar ook vieren, want er komen
een hele hoop religieuze feestdagen aan!
Groet, Thijs van Wijk, PC-GVO docent

