3 november 2021

Agenda
5 november
9 november
10 november
16 november
19 november
29 november
1 december
1 december
3 december
23 december
24 december t/m 9 jan

Start Week van de mediawijsheid
Fietsenkeuring
Ophalen oud papier
Voorleeswedstrijd Stidalschool (intern)
Voorstelling gr 7/8
Afsluiting Leesvreters
Stidalnieuws
Voorlichting Halt gr 6/7/8 ” invloed van de groep”
Sint op school
Kerstviering (leerlingen om 12.00 uur vrij)
Kerstvakantie

Uit de Stidalschool geklapt
Brandweerlessen
Elk jaar staan er ontruimingsoefeningen op het programma. Afgelopen maandag hebben we de ontruiming
ook weer geoefend. Dit keer met iemand van de brandweer erbij. Voorafgaand aan de oefening hebben
alle groepen een brandweerles gehad. Voor een verslag en foto’s hiervan verwijzen wij naar de website.
Nieuwe meubels
Nadat we een aantal jaren geleden nieuwe meubels hebben gekregen op het leerplein, is nu de rest van de
school aan de beurt. In alle lokalen zullen, zoals het er nu naar uit ziet, op maandag 20 december de
meubels worden vervangen. Dat betekent dus dat we onze oude meubels “over” hebben. Mocht u nog
belangstelling hebben voor een tafel, stoeltje of een kast dan kunt u dat ons laten weten. Alles wat we niet
kwijtraken wordt door de leverancier meegenomen en gaat naar een school in een arm land.
Corona
Helaas neemt het aantal besmettingen weer toe. Ook bij ons op school merken we dat. Juf Diana is deze
week thuis omdat haar man Corona heeft en afstand houden in de klas lastig is. In het weekend zal zij
worden getest en bij een negatieve uitslag zal ze er volgende week weer zijn. Gelukkig is juf Erna er de hele
week en hebben we elke dag extra ondersteuning kunnen vinden. En vanaf gisteren is juf Inge ook thuis
vanwege een besmetting in de thuissituatie. Ook hier kunnen we het voorlopig wel oplossen. Daarnaast
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moeten soms leerlingen thuisblijven omdat er in het gezin Corona heerst. In dat geval zorgen we dat er
online instructies worden gepland en dat er thuis verder kan worden gewerkt aan schoolopdrachten. Zelf
letten we weer extra op het ventileren, het ontsmetten van de handen en het onderling afstand houden.
Twijfelt u of uw kind naar school mag met klachten? Op www.boink.info/beslisboom staat de beslisboom
die wij gebruiken als leidraad.
Start project Levensecht leren
Afgelopen dinsdag zijn we gestart met het scholengroep-brede project Levensecht Leren. Op
dinsdagochtend komen een aantal leerlingen vanuit alle drie de scholen bij elkaar om vanuit een
levensechte situatie aan het werk te gaan. Het eerste project waar ze zich op storten is de realisatie van
een natuurontmoetingsplaats bij de Markeschool. De leerlingen gaan het zelf ontwerpen, plannen en
uitvoeren. Daarbij wordt van ze verwacht dat ze bijvoorbeeld begrotingen opstellen, materiaallijsten
samenstellen, werkzaamheden plannen, informatie verzamelen, maar ook verspreiden. Op deze manier
hopen we leerlingen vanuit een betekenisvolle situatie een zetje te geven bij het leren leren. De selectie
van leerlingen die hiervoor in aanmerking komen vindt plaats in overleg met de leerkracht en Intern
Begeleider Ageeth Vos. Er is plaats voor maximaal 8-10 leerlingen. Het project wordt begeleid door juf
Manon van de Markeschool.

Mededelingen
Sint Maarten
Volgende week is het weer Sint Maarten. Na overleg in het team hebben we de beslissing genomen om
geen lampions meer op school te maken. Het is erg arbeidsintensief en gaat ten koste van bijvoorbeeld de
tijd die we aan onze thema’s kunnen besteden.
Sinterklaasfeest
Sinterklaas komt half november weer in Nederland aan. We gaan ervan uit dat hij ook dit jaar onze school
gewoon kan bezoeken. De leerlingen van groep 4 doen net zoals vorig jaar weer mee met de leerlingen van
groep 1-3. Bij de peuters en groep 1-4 zal Sint wat langer op bezoek blijven dan bij de leerlingen van groep
5-8. Deze leerlingen trekken zoals gewoonlijk een lootje en maken een gedicht en surprise voor degene die
ze hebben getrokken. Verdere informatie zal binnenkort via de leerkracht volgen.
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Kerstviering
Vanzelfsprekend denken we samen met de Ouderraad ook weer na over het Kerstfeest. We houden er
rekening mee dat er ook dit jaar geen voorstelling kan worden gegeven in verband met de situatie rond
Corona. Nadere informatie over onze Kerstviering volgt. De OR doet wel alvast een oproep om schone,
glazen potjes te sparen. Deze kunt u inleveren bij juf Jolanda.
Fietskeuring
Dinsdag 9 november staat de jaarlijkse fietsenkeuring weer op het programma. Leerlingen die dat willen,
kunnen hun fiets laten keuren op bijvoorbeeld deugdelijke verlichting, goede remmen, geen gladde
trappers etc. Voor meer informatie verwijzen we naar http://fietscheck.vvn.nl/ .
Mediawijsheid
Vrijdag a.s. starten we weer met de Week van de Mediawijsheid voor de leerlingen van groep 7 en 8. Dit
jaar is het thema: “Samen sociaal online”. Vragen als: Wat vinden we echt belangrijk in de onlinewereld?,
voel je je veilig?, Kun je informatie op waarheid beoordelen? staan hierbij centraal. Zeker gezien de
ontwikkeling van de afgelopen periode dat er steeds meer online wordt gewerkt zijn dit belangrijke vragen.

Schoolfruit:
Ook dit jaar doen wij mee aan het schoolfruitproject. Drie dagen per week krijgen de kinderen extra fruit op
school. Dit is dus aanvullend op het fruit dat leerlingen meenemen voor de ochtendpauze en niet ter
vervanging! Wilt u op de hoogte blijven van wat uw kind elke week krijgt, meld u dan aan voor de
oudernieuwsbrief van EU-Schoolfruit. Zie: www.euschoolfruit.nl
Voorleeswedstrijd
Elk jaar kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 meedoen met de voorleeswedstrijd van de gemeente
Coevorden. Daarvoor houden we een interne voorleeswedstrijd voor de leerlingen die mee zouden willen
doen. Deze interne voorleeswedstrijd staat voor maandag 16 november op het programma zodat we voor 1
december kunnen doorgeven wie wij als school afvaardigen.
Inning schoolreis en schoolgelden
Binnenkort ontvangt u de rekening voor het schoolgeld en schoolreis (gr 1-5) of schoolkamp (gr 6-8). Zoals
eerder gecommuniceerd zijn de bijdragen verhoogd dit jaar. De nieuwe bedragen zijn 45 euro voor de
schoolreis en 75 euro voor schoolkamp. Het schoolgeld is 15 euro. Van dat laatste worden diverse dingen
door de Ouderraad betaald, zoals traktaties en strooigoed met Sinterklaas, de kerstviering, bijdrage
juffendag etc.
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Stidalnieuws
Het volgende Stidalnieuws verschijnt op woensdag 1 december 2021.
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