Weekmail obs Hagen 30 oktober 2020
Herfst in het bos

Wat heerlijk dat onze school zo dicht bij het bos ligt. Heel
veel klassen hebben deze week een bezoek gebracht aan het
bos om daar paddenstoelen te zoeken, of andere herfstspulletjes, eikels, blaadjes, beukennootjes. Ook kun je daar fijn
wandelen en natuurlijk even spelen en rennen op de Zandbult.
Bij de kleuters werken we ook in de klas over het thema herfst.
We leren wat er buiten allemaal verandert, we bekijken en voelen en ruiken paddenstoelen (champignons) eikels, kastanjes, beukennootjes, en nog veel meer wat er bij de herfst hoort.

Binnenkort
•
•
•
•

Dinsdag 3 november gaat groep 8 voor de laatste keer
naar het Technieklokaal.
Woensdag 4 november gaat groep 7 voor de derde keer
naar het Technieklokaal.
Vrijdag 6 november is er weer een Hagen bosloop.
Maandag 16 november is er een studiedag voor personeel en zijn alle kinderen vrij.

Executieve Functies
De laatste vrijdag voor de herfstvakantie was er
een studiedag voor het team. In de ochtend was er
een scholing over executieve functies.
Wat zijn dat ‘executieve functies’?
(Afgekort EF)
EF zijn de regelfuncties van de hersenen, die nodig
zijn om ons gedrag te sturen, om zo efficiënt en
doelgericht te handelen. Die regelfuncties gebruiken we elke dag, om een afspraak te maken bij de
huisarts, boodschappen te doen of een moeilijke
rekentaak op te lossen.
EF zijn een sterke voorspeller van schoolsucces,
misschien nog wel meer dan de cognitieve bagage
die een kind heeft. Zonder goede executieve functies kan een leerling zijn intelligentie, ook al is deze
van hoog niveau, niet optimaal inzetten.
Waar moet je dan aan denken?
Inhibitie: de rem op het gedrag, denk na voor je iets doet, reageer niet op afleidende prikkels.
Werkgeheugen: informatie in je geheugen vast houden en waar nodig dit bewerken.
Planning en organisatie: maak een plan voor je aan het werk gaat en voer dat ook daadwerkelijk uit.
Taakinitiatie: op tijd beginnen met je taak, ervoor zorgen dat je de benodigde spullen klaar
hebt liggen.
Emotieregulatie: op een goede manier met je emoties omgaan, geen woede-uitbarstingen,
geen faalangst.
Flexibiliteit : als het nodig is je plannen aanpassen, gemakkelijk omschakelen naar een andere
taak.
Metacognitie: af en toe een stapje terug doen en je eigen handelen, je werk, bekijken. Kun je
zo verder of moet je je handelen aanpassen? Leer je van je fouten?
In alle klassen gaan we hieraan structureel aandacht besteden. We stellen steeds gedurende drie weken één van de EF centraal. En we beginnen met Inhibitie, de eerste.
Bij elk EF hoort een vast symbool, bij inhibitie is dit het anker, Het anker staat symbool voor de rem
op het gedrag. Deze rem zorgt ervoor dat je kunt nadenken, voordat je actie onderneemt en helpt
je ook om niet te reageren op afleidende prikkels.

In de klas worden korte spelletjes gespeeld, waarin je deze functie oefent. De leerkracht bekijkt welke kinderen hiermee moeite
hebben. Samen wordt dan bekeken wat een kind nodig heeft om
zijn gedrag bij te stellen, te veranderen.

Spelletjes voor thuis
Ook thuis zou je hiermee met je kind kunnen oefenen, bv. met een spelletje.
De volgende spelletjes geven kinderen de kans om te oefenen om de eerste reactie even te onderdrukken:
Eerste boomgaard (van 2 tot 6 jaar)
Halli galli junior editie (vanaf 4 jaar)
Twister (vanaf 4 jaar)
Domino bouwset (vanaf 4 jaar)
Halli galli (vanaf 6 jaar)
Vlotte geesten (vanaf 6 jaar)
SET (vanaf 6 jaar)
Betrapt en gesnapt (vanaf 6 jaar)
Varkentjes wassen (vanaf 6 jaar)
Speed cups (vanaf 6 jaar)
Ubongo (vanaf 6 jaar)
Kakkerlakken salade (vanaf 6 jaar)
Piloten zonder vrees (vanaf 6 jaar)

Schoolsporttoernooien
Elk jaar worden er door Sport Service samen met de verschillende sportverenigingen uit Doetinchem
toernooien georganiseerd voor het basisonderwijs. Wij doen daar altijd graag aan mee. Voor het
handbaltoernooi dat in november zou worden georganiseerd hadden we ook al een meisjes- en een
jongensteam opgegeven. Helaas kregen we deze week bericht dat ook het handbaltoernooi niet door
zal gaan vanwege de strengere Coronamaatregelen. De volgende sporttoernooien, het volleybal- en
het voetbaltoernooi zullen pas na de kerst worden georganiseerd. We hopen dat het dan misschien
wel weer mogelijk zal zijn.

Dramalessen in de klas.
Voor de herfstvakantie hebben de leerkrachten
van de groepen 1 t/m 4 een workshop gehad van
een docente van de Gruitpoort over het geven
van dramalessen in de klas. Deze week, op
woensdag kwam Anna van de Gruitpoort in groep
1-2 van Bertine, groep 3 en groep 4 om een les te
geven, samen met de leerkracht. Volgende week
zouden de andere groepen aan de beurt zijn, helaas gaat dat ook niet meer door, we hopen dat
het in het nieuwe jaar weer opgepakt kan worden.

Website van school
Deze week zijn we weer begonnen om de website van onze school up-to-date te maken.. De schoolgids staat er weer goed op en elke week zetten we de weekmail van onze school er ook weer op.
In het begin van het schooljaar heeft u aan kunnen geven of er een foto van uw kind in de weekmail of
op de website mag worden geplaatst. Als u heeft aangegeven dat er geen foto’s op de website mogen
worden geplaatst, zullen er dus nu ook geen foto’s van uw kind meer in de weekmail worden opgenomen. Wilt u dit aanpassen, juist wel of juist niet, dan kunt u dit altijd veranderen door te reageren op
deze mail.
Relaxlezen
Dinsdag was er weer een lekker-lezen-dag. Kinderen mochten een dekentje of een kussentje meenemen en in de klas heerlijk alleen of samen een boekje lezen.

Fietsverlichtingsactie.
Elk jaar, na de herfstvakantie, wordt de fietsverlichting van de kinderen
van onze school gecontroleerd. We vinden het belangrijk, nu de dagen
korter worden, dat de kinderen op een veilige fiets op school komen.
Woensdag heeft Vivian Follows, de moeder van Louk, samen met enkele leerlingen uit groep 8 de fietsen van de kinderen gecontroleerd.
De fiets waarvan de verlichting in orde was kreeg een sticker.

Heel veel fietsen waren in orde.
Als je toch af en toe in het donker gaat fietsen en de verlichting
is nog niet in orde een goede tip:
bij de Action kun je voor €1,39
een setje van een voor- en een
achter lampje kopen.
Donderdag heeft groep 7 zelf de
eigen fiets gecontroleerd.

Luizencontrole
Omdat er nog geen ouders de school in mogen vervalt ook de luizencontrole na elke schoolvakantie.
Om dit toch zelf goed in de gaten te houden vindt u achterin deze mail tips om zelf uw kind te controleren.

Bij de peuters
Deze week zijn we verder
gegaan met ons thema. We
hebben het gehad over het
waaien van de wind en het
blazen.
We gingen in de kring zitten
en Beate deed een klein toneelstukje. Ze nam blaadjes
mee naar binnen en deed
net alsof het binnen waaide.
Ooh, dat was leuk. De kinderen mochten vervolgens
het ook zelf proberen.

Blaadjes op de hand en zelf blazen maar. Wat hebben we gelachen.
Verder hebben we natuurlijk ook buiten gespeeld.
Daar konden we goed merken dat het echt herfst
is. Vele gekleurde bladeren, maar ook lekker veel
wind die de bladeren deden verplaatsen. Op ons
kleine stukje plein lagen heel veel bladeren. De kinderen hebben deze weggebracht met een kruiwagen. Dat was echt leuk. Met drie kruiwagens tegelijk gingen de peuters aan de slag. Alles ging van de
ene hoek naar de andere hoek van het plein.

Deze week hebben we op maandag ook de verjaardag van Asal
gevierd. Asal is 3 jaar geworden
en we feliciteren natuurlijk haar
en haar ouders met haar verjaardag.

Fijn weekend en tot volgende
week.

Luis in je haar?
Kammen maar!

Luizen zijn parasieten. Het zijn
grijsblauwe beestjes van een paar
millimeter groot. Als ze bloed
hebben opgezogen zijn ze
roodbruin. Ze zitten graag op
warme plekjes: in het haar in de
nek, achter de oren of onder de
pony. Hun eitjes (neten) zijn
grijswitte stipjes die hardnekkig
aan de haren plakken. Vaak zitten
neten dichtbij de hoofdhuid.

Hoofdluisbesmetting vindt plaats door direct haarhaar contact. Overdracht van hoofdluis via
gezamenlijk gebruik van kammen, mutsen,
jassen, sjaals, knuffels en beddengoed is tot nu
toe niet wetenschappelijk aangetoond.

Wist je dat …

Hoe behandel je hoofdluis?










Dagelijks, gedurende twee weken, natte haren kammen met een netenkam.
Gebruik crèmespoeling tijdens het kammen.
Houdt het hoofd voorover boven een wasbak en kam het haar van achter
naar voren met een luizenkam, tegen de schedelhuid aan; start bij het ene
oor en schuif na elke kambeweging op naar het ander oor.
Vastgeplakte neten kunnen eventueel losgeweekt worden door te deppen
met azijn.
Veeg de luizenkam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek
en kijk of er luizen op het papier zichtbaar zijn.
Spoel de crèmespoeling uit.
Controleer vervolgens het haar achter de oren en in de nek op de
aanwezigheid van luizen.
De kambehandeling kan gecombineerd worden met het gebruik van een
geregistreerd antihoofdluismiddel.



klik hieronder voor meer informatie:

Hoofdluis nooit 100
% te voorkomen is?
Regelmatig
controleren scheelt
een hoop werk
achteraf. De
hoofdluis kan op elk
hoofd gaan zitten,
met hygiëne heeft
dat niets te maken.

Ouderbijdrage OBS Hagen schooljaar 2020-2021
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen,
Op onze school worden diverse activiteiten voor de kinderen georganiseerd door de ouderraad en het team.
Denk bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, Carnaval, Koningsspelen, etc. etc.
Dit zijn activiteiten waarvoor geen of heel weinig geld beschikbaar wordt gesteld door de overheid, maar die voor onze
leerlingen op school sfeer- en kwaliteit verhogend zijn.
Wij als ouderraad vragen daarom aan alle ouders een jaarlijkse ouderbijdrage.
De jaarlijkse ouderbijdrage is vastgesteld op:
• € 20,00 per leerling.
• Voor kinderen die in de loop van het schooljaar instromen geldt een ouderbijdrage van € 2,00 per maand.
Let op! Het schoolreisje en/of het kamp wordt apart gefactureerd.

De ouderbijdrage kan op 3 manieren betaald worden:
1. Via digitaal bankieren (op de rekening van de ouderraad):
NL83 RABO 0313 6424 35
t.n.v. Ouderraad OBS Hagen te Doetinchem o.v.v. de naam van het kind en de groep waarin uw kind zit.
2. Via contante betaling:
In een envelop aan de leerkracht o.v.v. van de naam en de groep waarin uw kind zit.
3. Betaling via het ‘meedoen arrangement’ van de gemeente Doetinchem:
Indien u of uw gezin een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm dan kunt u in aanmerking komen voor een
persoonlijk budget van het Meedoen arrangement.
Hiervoor kunt u een aanvraag indienen op de site www.meedoenarrangement.nl en dan kunt u met de gekregen
inlognaam en wachtwoord inloggen in de webwinkel. U kunt 1, 2 of 3 tegoedbonnen ‘kopen’ met punten. Elke bon
kost 50 punten, daarvan krijgt de school € 20,00 van de gemeente Doetinchem.
In de afbeelding hieronder ziet u het voorbeeld uit de webshop van www.meedoenarrangement.nl.
Bonnen die u ‘koopt’ moeten uitgeprint worden. De bonnen kunt u inleveren bij de administratie.
Met deze bonnen kunt u o.a. schoolgeld, schoolfotograaf, schoolreisje en/of schoolkamp betalen.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben vernemen wij dat graag.
Namens de Ouderraad van OBS Hagen
Pieter-Jan Veenes (voorzitter)
Anouk van Aken (penningmeester)

