Nummer 04
18 oktober 2018
Data om te onthouden:
Via deze link (De agenda) kunt u de actuele agenda bekijken.
19 oktober
Groepen 1 en 2 een voorstelling in Peize
20 t/m 28 oktober
Herfstvakantie
29 oktober
Start eerste kubusproject van dit schooljaar
30 oktober
Hoofdluiscontrole
30 oktober
Groep 8 bezoekt het Groninger museum
30 oktober
OV-vergadering
02 november
Groepen 6,7 en 8 bezoeken het Drents Museum
07 november
Fietscontrole VVN
07 november
Groepen 3 t/m 8 bezoeken de kassen van Wiebe Westra in Haulerwijk
08 november
Nationaal schoolontbijt
08 november
Groepen 3,4 en 5 Schooljudo
08 november
Lampionnenshow (18.30 – 19.30 uur)
29 november
Presentatie Kubusproject (19.00 uur)

De Groene Kubusschool
Zoals u weet zijn wij al enige tijd bezig met het ontwikkelen van onze school tot Groene Kubusschool. Hiervoor komen
de leerkrachten regelmatig bijeen voor scholing en zijn juf Rianne en juf Simone bezig met de opleiding tot
kubuscoördinator. Onze school heeft een metamorfose ondergaan, de burgemeester heeft de school heropend en na
de herfstvakantie zullen we met onze eerste kubusproject starten.
Zorgboerderij ‘De Mare’ was meteen ontzettend enthousiast over een Kubusproject en wilde graag de allereerste
opdrachtgever worden. De zorgboerderij heeft een nieuwe kas gekregen. De kinderen gaan nadenken over de
inrichting en bewatering van de kas. Hier zullen de leerlingen een ontwerp voor maken en deze presenteren aan de
zorgboerderij.
Wij zouden het ontzettend leuk vinden als ook de ouders/verzorgers van de kinderen hierbij aanwezig zijn. Zo kunt u
zien waar de kinderen aan gewerkt hebben en wellicht bent u wel de volgende opdrachtgever voor ons kubusproject.
Op donderdag 29 november om 19:00 uur bent u van harte welkom om de presentaties van de kinderen te
aanschouwen. Graag zien wij u dan!

Fietscontrole
Op woensdag 7 november wordt een fietscontrole gehouden. Het zou fijn zijn als alle leerlingen een fiets meenemen
naar school.
Op welke punten wordt een fiets gecontroleerd tijdens een fietscontrole?
Bij een fietscontrole wordt de fiets gecontroleerd op de wettelijke eisen en op de eisen die Veilig Verkeer Nederland
stelt. De 'VVN-eisen' zorgen voor extra veiligheid. Een fiets die naast de wettelijke eisen ook voldoet aan de 'VVNeisen' mag een OK-sticker voeren. Om de fiets te controleren hebben we een controleformulier ontwikkeld. Bekijk ook
eens dit filmpje hierover.
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Uitslag Zonnebloem Actie
We hebben een aantal reacties binnen gekregen betreft de ‘hoogste zonnebloem van De Elsakker’.
De zonnebloemen hebben verschillende hoogtes bereikt.
Aan de goede verzorging zal het niet gelegen hebben.
Maar zoals bij elke wedstijd kan er maar één de winnaar
zijn, of ik dit geval twee.
De zonnebloemen van Marcha en Viera zijn het hoogst
geworden met een lengte van maar liefst 280 cm.
Zij hebben een cadeaubon van de Intertoys gewonnen en
inmiddels al ontvangen. Koop er iets leuks voor!
Maar ook dank aan alle andere kinderen die een mooie
zonnebloem hebben gekweekt.
Suze 205 cm, Elles en Ileen 143 cm, Sofie en Daniel 153
cm, Sanne 62 cm, Ninthe 123 cm, Quinty 192 cm en
Justin 198 cm.
Gefeliciteerd Marcha en Viera.

Theatervoorstelling voor groep 1/ 2
Mol komt boven om te kijken of de zon al op is als er ineens op zijn kop
gepoept wordt. Kak! wat goor! Mol gaat op zoek naar de dader en
ontmoet een hoop wonderlijke dieren die duidelijk maken dat zij het in
ieder geval niet waren... Maar dan zijn er gelukkig twee strontvliegen die
hem kunnen helpen.
'Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft' is een
hilarische slapstickvoorstelling van de makers van o.a. De Gruffalo en De
Waanzinnige Boomhut van 13 Verdiepingen, naar het bekende boek van
Werner Holzwarth en Wolf Elbruch.
Een fysieke, bijna woordeloze Meneer Monster productie voor 2+ en
ouder over onrecht wat je aan wordt gedaan en of je gelijk halen
vervolgens wel zo verstandig is.

Recyclen
Op school willen we graag bewust omgaan met hergebruik van materialen. Zo kunt
u batterijen op school inleveren. De bak hiervoor staat in de hal bij de hoofdingang.
Daar vindt u ook een doos waar u lege cartridges en toners van printers in kunt
doen. Als de bak of doos vol is, laten we deze ophalen en worden de materialen
gerecycled.
Ook in de klassen wordt gerecycled. Zo kan plastic en papier gescheiden
weggegooid worden.

Groep 6, 7 en 8 bezoekt het Groninger Museum en het Drents Museum
Al meer dan 100 jaar verzamelt het Groninger Museum kunst en bijzondere voorwerpen. Een daarvan is te zien in een
aantal zalen die samen De Collectie vormen. Leerlingen gaan dindsdag 30 oktober in tweetallen een stukje van de
collectie onderzoeken Met een potlood in de hand worden ze creatief uitgedaagd. Dan komen ze samen en
presenteren het verhaal van De Collectie aan elkaar. In het atelier maken de leerlingen een kunstwerk gekoppeld aan
hun eigen onderwerp uit De Collectie.
OBS De Elsakker - Schoolstraat 5 - 9337 PB Westervelde - Tel. 0592-613991 – Website: www.obs-elsakker.nl

Op vrijdag 2 november gaat de groep naar de tentoonstelling Het meisje
van Yde in het Drents Museum.
Voor haar terechtstelling werd haar hoofd aan één kant kaalgeschoren.
Zestien lentes jong was ze nog maar, ongeveer 1,40 m lang en ze had
blond haar. Rond het begin van de jaartelling werd dit pubermeisje
gewurgd met een wollen bandje dat haar beul driemaal om haar hals
draaide. Mogelijk werd ze ook nog met een mes in haar hals bij haar linker
sleutelbeen gestoken. Bijna tweeduizend jaar lag ze in het veen bij het
dorp Yde, tot in mei 1897 twee arbeiders haar vonden en van schrik de
benen namen. Dagen later werden de meeste lichaamsdelen en
fragmenten van een mantel uit het veen gebaggerd. Helaas hoorden
omwonenden ook van de ontdekking: ze namen stiekem bijna alle tanden
mee en trokken het haar van het meisje los.

Lampionnenshow
Op 8 november van 18.30 tot 19.30 uur zal de school
geopend zijn en houden we een lampionnenshow. Met al
die lichtjes zal de school er erg gezellig uit zien.
Iedereen (ouders, verzorger, opa’s, oma’s, broers, zussen,
ooms, tantes en nog veel meer) is welkom om even een
kijkje te komen nemen.

Van buiten de school
Hieronder vindt u oproepjes, mededelingen, et cetera van anderen dan de school zelf.

Hoge kortingen op ICT bij schoolspot – voor ouders
Schoolspot.nl is dé ICT-webwinkel voor iedereen in het basis- en speciaal onderwijs. Ouders met een kind in het
basisonderwijs kunnen hier met veel korting software, hardware, digitale leermiddelen en andere ICT-gerelateerde
producten bestellen. De korting kan zelfs oplopen tot 90%!
Hoe schoolspot zo’n hoge korting kan bieden?
Door slimme overeenkomsten te sluiten met leveranciers. Daarnaast hebben basisscholen vaak al een gedeelte
betaald voor thuisgebruik van bepaalde softwarepakketten, waardoor ouders en medewerkers kunnen profiteren van
onderwijskorting op schoolspot.
Wat is er te koop op schoolspot.nl?
Het assortiment bij schoolspot.nl is zeer uitgebreid. Je kunt er terecht voor software van bijvoorbeeld Microsoft,
Adobe, McAfee en Symantec. Maar ook voor laptops, tablets, educatieve software en cursussen. Er is keuze uit ruim
600 artikelen.
Welke producten je in de webwinkel vindt en welke prijzen je ziet, is afhankelijk van de licenties die jouw
onderwijsinstelling afneemt bij APS IT-diensten, de eigenaar van schoolspot.nl.
Gratis account aanmaken Om bij schoolspot te kunnen bestellen, heb je een account nodig. Een account aanmaken
doe je in enkele simpele stappen en is bovendien geheel gratis. Je ontvangt na de registratie een e-mail met je
inloggegevens. Vervolgens kun je je bestelling plaatsen.
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