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Activiteitencommissie
De activiteitencommissie heeft inmiddels de eerste vergadering gehad en we hopen dat dit
jaar weer de vertrouwde activiteiten georganiseerd kunnen worden.
We bedanken ook via deze weg Gea Bielefeld en Patricia Westerbeek voor hun inzet in de
afgelopen jaren. Fijn dat we op jullie konden rekenen.
Er hebben zich twee ouders aangemeld om de AC te versterken. Silke Kregel en Wendy
van Waes, van harte welkom.
Mocht u aanstaande zaterdag een uurtje kunnen helpen met klein onderhoud
aan het plein, we starten om 10.00 uur.

Windkracht 6
Met veel enthousiasme zijn de leerlingen van groep 5
gestart met het project Windkracht 6. Inmiddels hebben ze
al veel geleerd over verschillende orkesten, houten en koperen
blaasinstrumenten en slagwerk. Ook leren ze meespelen met een
orkeststuk op boomwhackers. En dat allemaal in 6 weken!
Janny Kruimink, muziekleerkracht bij ons op school, verzorgt
deze lessen. Als klap op de vuurpijl geeft groep 5 op 8 oktober
een echt concert voor ouders/verzorgers,
broertjes en zusjes in de Hesselerhof.
Studiedag
Op vrijdag 15 oktober zijn alle leerlingen de hele dag vrij i.v.m. een studiedag van de
leerkrachten. Tijdens de studiedag gaan we met het team bespreken hoe we het voeren
van talentgesprekken in willen zetten op onze school.
Juf Bo stelt zich voor
Ik ben Bo Dijkink en ik ben 18 jaar. Ik woon in Aalden en doe de
opleiding onderwijsassistent aan het Alfa college in Hoogeveen. Mijn
hobby's zijn badmintonnen, lopen met de honden en afspreken met
mijn vrienden. Het gehele jaar ben ik te vinden in groep 1/2b op
donderdag en vrijdag. Vanaf januari komt daar ook nog de woensdag
bij. Hopelijk tot snel! Groetjes Juf Bo.

Opening kinderboekenweek
Gisteren hebben we de
Kinderboekenweek op een erg leuke
manier geopend. De kinderen van
groep 7 en 8 hebben voorgelezen
aan de kinderen van groep 1 tot en
met 6. Het was een heerlijk half
uurtje en wat deden de kinderen
van groep 7 en 8 het fantastisch!
Heel wat meesters en juffen in de
dop!
Het thema van de
kinderenboekenweek is ‘Worden wat
je wil’. We hadden een mand vol
met boeken passend bij dit thema;
bijvoorbeeld Mees Kees en Sjakie en
de chocoladefabriek. Vorige week is
deze mand met boeken rondgegaan langs de groepen en konden de kinderen zich
inschrijven voor een boek. De kinderen uit groep 7 en 8 hebben hun boek voorbereid en
vandaag dus voorgelezen. Bedankt groep 7 en 8!
Meester Thom stelt zich even voor
Mijn naam is Thom van Cappellen en ben 28 jaar. Oorspronkelijk kom ik uit de Achterhoek
maar ik woon nu samen met mijn vriendin Ymke op een pluimvee opfokbedrijf in
Zuidwolde. Ymke en ik hebben hier ook de dagelijkse werkzaamheden en leiding. Om 7
uur in de ochtend beginnen we met doorlopen door de stallen om te controleren hoe het
met de dieren gaat en daarna zijn er altijd wel weer dingen die gedaan moeten worden.
Ymke en ik wonen in Zuidwolde samen met onze 4 katten Suus, Sok, Sjem en Swerf en 3
shetlanders genaamd Roosje, Tamira en Sientje. Deze shetlanders fungeren overigens ook
als grasmaaiers om de stallen.;)
Ik ben zelf een fanatiek sporter. Er zijn veel sporten waar ik plezier in heb maar mijn
passie ligt in de survivalrun sport. Deze sport combineert simpel gezegd hardlopen met
zware hindernissen, met de nadruk op touwklimmen. In de survivalrun ben ik meervoudig
Nederlands Kampioen.
Daarnaast heb ik mijn eigen trainingslocatie genaamd Barnstacle. Hier geef ik
krachttraining en survivalruntraining. Dit allemaal in een boerderijschuur die ik heb
omgebouwd tot indoor hindernisbaan en crossfit ruimte. Barnstacle iets waar ik erg trots
op ben en ook veel tijd in steek. Mijn ambitie is om steeds meer mijn inkomen hiermee te
verdienen.
Qua hobby's ben ik gitarist met mijn broer en een vriend van mij in een bandje waar we
tot voorheen zo nu en dan mee optraden. We maken eigen nummers met de intentie "hoe
harder, hoe beter". Een bak herrie is het dus eigenlijk. Maar wel leuk om te doen!

Op de dinsdag en donderdag geef ik
gymles op de Zwarm en de Woert. 2
gezellige scholen waar ik naar mijn idee
goed bij pas!
Vriendelijke groet,
Thom van Cappellen

Uit de kalender:
 Vrijdag 8 oktober periodesluiting groep 1-2b en groep 8
 Vrijdag 8 oktober 18.30 uur afsluitend concert Windkracht 6 in
de Hesselerhof
 12 t/m 14 oktober oudergesprekken
 Vrijdag 15 oktober alle leerlingen de hele dag vrij i.v.m. een
studiedag van de leerkrachten
 18 t/m 24 oktober herfstvakantie
 Maandag 25 oktober kriebelteam
 Maandag 25 oktober start schoolorkest
 Maandag 8 november “Kinderraad”
 Dinsdag 9 november 19.30 uur MR-vergadering

Agenda
Klik hier voor de volledige kalender op de website.

