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Start kinderboekenweek
Techniek tastbaar groep 7/8
Bezoek Miramar Zeemuseum gr 1/2 9.00 – 10.30 uur
Start herfstvakantie (t/m 24 oktober)
Oud papier
Voorstelling ‘De wraak van de klimaatpiraat’ gr 7/8
Bezoek Miramar ‘Plasticsoep’ gr 3 t/m 6 9.00 – 10.30 uur
Medezeggenschapsraad aanvang 19:30 locatie Hoekstee
Studiemiddag. Alle kinderen zijn ’s middags vanaf 12.00 uur vrij!
Bezoek Miramar ‘Plasticsoep’ gr 7/8 9.00 – 10.30 uur
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In het zonnetje
Nu de maatregelen rondom Covid-19 wat versoepeld zijn, mogen we ouderhulp weer inzetten in
school. Onze biebouder geeft hier alweer volop inhoud aan. Elke week begeleidt zij de leerlingen bij het
uitzoeken van een geschikt boek, administreert ze elk uitgeleend boek en draagt ze zorg voor een
nette en geordende schoolbibliotheek. De schoolbieb is één van de activiteiten die bijdraagt aan het
creëren van een goed en uitdagen leesklimaat. Leesbevordering is dan ook één van de speerpunten
onze school. De zonnestralen laten we dan ook met plezier vallen op onze biebmedewerker Anna
Mulder.

Studiemiddag visie
Dinsdagmiddag 28 september waren de kinderen vrij i.v.m. een studiemiddag van de leerkrachten. Op
deze studiemiddag hebben de leerkrachten zich gebogen over de visie van de school. Nu hoor ik u
bijna zeggen: “Maar de school heeft toch een visie?”. Dat klopt; deze visie staat op onze website en in
de schoolgids, maar van tijd tot tijd is het goed stil te staan en je af te vragen of deze visie nog steeds
up-to-date is. Immers, het team vernieuwt zich met regelmaat en ook de maatschappij verandert.
Een visie van school moet geen papieren visie zijn, maar daadwerkelijk in de praktijk zichtbaar zijn in
school. Dat lukt alleen als er sprake is van een gedragen visie, dat wil zeggen een visie waarin
leerkrachten hun persoonlijke kijk op onderwijs in terug kunnen. Daarom zijn we op de studiemiddag
gestart met het uitwisselen van persoonlijke onderwijsvisies en in gesprek gaan met collega’s om
elkaars uitgangspunten nóg beter te leren kennen en hier de overeenkomsten in te zoeken.
Aan het eind van de middag was er een flinke opbrengst aan kernwaarden, wensen en verwachtingen
die we in een “nieuwe” visie wilden terugzien. Deze opbrengsten maken een mooie start mogelijk voor
de tweede bijeenkomst op dinsdag 2 november. Ook dan zijn de kinderen weer vanaf 12 uur vrij.

Start Kinderboekenweek
Woensdag 6 oktober is de opening van de Kinderboekenweek met als thema:
"Worden wat je wil". Op De Kievitshoek willen we graag het lezen stimuleren en de
kinderen motiveren tot lezen. Daarom besteden wij tijdens de Kinderboekenweek
graag nog eens extra aandacht aan het leesplezier en de leesbeleving.
De kinderen mogen deze dag verkleed komen als het beroep dat ze later graag
zouden willen uitoefenen.
We zijn benieuwd hoe iedereen eruitziet.

Inzamelen lege batterijen
In de hal bij de entree, staat een inzamelmeubel voor lege batterijen. Hier
kunt u uw lege batterijen in gooien. Als school ontvangen we een klein bedrag
per kilo batterijen. Daarvan kunnen wij onderwijsleermiddelen van
aanschaffen. De batterijen mogen los of in een zakje verpakt erin gegooid
worden.

Techniek tastbaar
Op vrijdagmiddag 8 oktober kunnen de leerlingen van groep 7 en 8 met hun ouders
een bezoek brengen aan Techniek Tastbaar.
Binnen het basisonderwijs wordt hard gewerkt aan een goede invulling van
Wetenschap en Techniek in het schoolcurriculum. Ervaringen voor de leerlingen
waarbij ze in aanraking komen met de techniek, technische bedrijven en de
mogelijkheden in het technische werkveld, helpen hier natuurlijk bij.
Bedrijven ondersteunen deze inspanning van harte en werken graag mee aan het
vergroten van het enthousiasme bij leerlingen voor technische opleidingen. Sterk
Techniek Onderwijs Meppel-Steenwijkerland, waarin technische bedrijven en opleidingen samenwerken
om de instroom in de technische opleidingen te vergroten, organiseert volgend schooljaar op 8 oktober
voor de 6 e keer in de regio het “doe-en-beleef-techniek festijn” Techniek Tastbaar. Dit evenement is
al 16 keer met groot succes georganiseerd in Noord-Nederland. Het doel is om de jeugd kennis te laten
maken met techniek in de breedste zin en informatie te geven over de mogelijkheden van een
opleiding en carrière in de techniek.
Ongeveer 30 technische bedrijven uit verschillende technische branches organiseren voor kinderen in
de leeftijdsgroep van 10 tot 16 jaar allerlei doe-activiteiten: Sleutelen, lassen, solderen, ontwerpen op
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de computer, 3D printen, techniek in de zorg, laboratoriumwerk, bouwen, programmeren en nog veel
meer. Ook kunt u meer zien en beleven over de leerlijn techniek (Techniek, Talent & Energie) voor het
basisonderwijs.
Om een idee te krijgen van dit evenement kunt u de website van Techniek Tastbaar bezoeken of
filmpjes op youtube. Ook kunt u informatie vinden op Facebook, Twitter en Instagram.
Nog even de feiten op een rijtje:
Evenement: Techniek Tastbaar
Wanneer: Vrijdag 8 Oktober 2021 van 12 tot 20 uur
Locatie: RSG Tromp Meesters, Stationsstraat 40, Steenwijk
Voor wie: Kinderen in de leeftijdsgroep 10 tot 16 jaar en hun ouders.
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