
Het Bloknoot♪e   Partner van IKC de Riet 

Oktober 2020 
  

Belangrijke data    

 30 september – 
11 oktober 

 Kinderboekenweek thema ‘En toen?’  

12 tot en met 16   
oktober 

 Herfstvakantie 

12 en 15 oktober  Peuter speelochtend voor alle peuters uit de Riet (zie onderaan voor de info) 

 19 oktober  Studiedag  

26 en 27 oktober  Voortgangsgesprekken ( op maandag de middag en de avond en voor grote groepen 
ook de dinsdagmiddag)  

 
  
Wegwerkzaamheden  
De komende paar maanden zullen er wegwerkzaamheden plaatsvinden in de buurt van de 
school. De gemeente houdt zich bezig met de aanleg van een regenwaterriool. Daarbij zullen ook 
stoepen en wegen worden aangepakt. Ook willen ze het straatbeeld vergroenen waar mogelijk.  
Er zal worden gestart op de kruising van de Hoornbladstraat – Clematisstraat. Vervolgens gaan ze 
verder met de Steffensweg en daarna de Kamperfoeliestraat.  
Houdt u rekening met mogelijke overlast bij het brengen en halen.  
 

 

 
Kinderboekenweek  

Woensdag 30 september start de landelijke Kinderboekenweek en de Nationale 

Kinderzwerfboekendag. Het thema van dit jaar is: En toen?... 

Deze week staan activiteiten in het teken van het thema en vooral het stimuleren om te lezen. 

Kinderboekenmarkt  

De boekenmarkt wordt verplaatst naar januari gekoppeld aan de Nationale voorleesdagen i.v.m. de 

huidige richtlijnen van het RIVM. Informatie hierover volgt. 

Voorleeswedstrijd 

Op vrijdag 9 oktober is de finale van voorleeswedstrijd. Ouders van leerlingen die meedoen 

ontvangen een uitnodiging.  Vanaf groep 3 wordt de voorronde in de groep zelf gehouden.  

De winnaar hiervan komt voor een echte jury in de finale. 



Schoolbreed lezen 

Op woensdagmiddag 7 oktober wordt er met de hele school gelezen. Er worden 2 groepen aan 

elkaar gekoppeld zodat kinderen in tweetallen samen gezellig kunnen lezen of dat er wordt 

voorgelezen. De kinderen zoeken een plekje binnen school en mogen hierbij ook een knuffel of 

kussen meenemen. 

Nieuwsbrief rekenen 

Vorig jaar februari zijn we gestart met het versturen van de nieuwsbrief voor rekenen. Dit deden we, 

omdat we merkten dat er soms wat onduidelijkheid bestaat over de manier waarop sommen 

uitgerekend moeten worden.  Voor u als ouder is het fijn om te weten welke uitrekenstrategie er 

wordt gehanteerd. Zo kunt u uw kind(eren) ondersteunen bij het huiswerk volgens de aanpak van 

school.   

We hebben van verschillende ouders gehoord, dat ze dit erg fijn vonden en daarom is er besloten 

om hier mee door te gaan. Vanaf nu kunt u de nieuwsbrief voor rekenen dus weer verwachten.  

Voortgangsgesprekken 
In oktober zijn de voortgangsgesprekken gepland. Tijdens deze gesprekken staat de voortgang van 
uw kind centraal. Normaal bespreken we dan de leerkrachtobservaties en de eerste resultaten van 
de methode gebonden toetsen.  Ook komt uiteraard het welzijn van uw kind met daarbij aandacht 
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod. 
Dit jaar zullen ook de resultaten van de citotoetsen worden meegenomen tijdens dit gesprek. 
De cito afname kort na de zomervakantie was voor ons een belangrijk meetmoment om te kijken 
waar de kinderen individueel staan in hun ontwikkeling en wat dit betekent voor het 
onderwijsaanbod aan de groep. Zo zullen er kinderen zijn die goed op niveau zijn gebleven maar ook 
kinderen die toch helaas wat achteruit zijn gegaan.  
Belangrijk om als school samen met ouders te kijken wat er nodig is voor de kinderen en wat u dan 
dus ook thuis kunt doen om uw kind(eren) te ondersteunen. De uitnodiging voor het inplannen  
ontvangt u net als gebruikelijk via Social Schools. 
 

Rots en Water thuisoefening  

Vanaf dit schooljaar zult u maandelijks in het bloknootje een thuisoefening van Rots en Water 

vinden. Hierdoor hopen we dat de oefeningen niet alleen op school blijven maar ook thuis 

ingeoefend worden. En hoe leuk is het om dan samen met u als ouder te oefenen. 

Zo leert u ook van uw kind(eren)! De oefening is verderop in het Bloknootje te vinden. 

 

IKC activiteit 

De Kubus hoort bij het IKC de Riet. Ook de Cirkel is hier onderdeel van. Samen willen wij als IKC 

goede dingen doen voor de kinderen in de wijk. Dat maakt dat wij u graag wijzen op de activiteit die 

de Cirkel organiseert voor alle peuters van 2 tot 4 jaar in de herfstvakantie. Zie verderop in het 

Bloknootje. 

 

Bibliotheek sluiten!?! 

Als laatste wijzen we u graag op de petitie die de bibliotheek Almelo organiseert. Verder informatie 

is te vinden op de flyer verderop in het Bloknootje. Ook als school zouden wij het een zeer kwalijke 

zaak vinden als de bezuinigingen van de gemeente de bibliotheek zo raken dat deze misschien zou 

moeten sluiten. Lezen is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van uw kinderen en onze 

leerlingen.  

  



Rots en Water thuisoefening  
Vanaf dit schooljaar zult u maandelijks in het bloknootje een thuisoefening van Rots en Water 
vinden. Hierdoor hopen we dat de oefeningen niet alleen op school blijven maar ook thuis 
ingeoefend worden. En hoe leuk is het om dan samen met u als ouder te oefenen. 
Zo leert u ook van uw kind(eren)!  
 
Oefening Adem hoog, adem laag  
Leerdoel: Kinderen vergroten het besef van de kracht en de energie die ze uit hun ademhaling 
kunnen halen. Ze leren het verschil tussen de adem hoog in het lichaam, en een lage ademhaling en 
wat voor effect dat heeft op de kracht en balans.   
 
Zorg dat je vooraf aan de oefening stevig gaat staan.   

1. Gronden:  Je moet stevig op de grond  staan om niet om te vallen (test je voeten, test je 
benen). Belangrijk in deze oefening, maar in feite voor elke situatie in het dagelijks leven.  
  

2. Centreren: Buikspieren aanspannen (test je buik). Sterke buikspieren zijn belangrijk omdat  
       de buik het middelpunt van elke beweging is. De buik geeft de bewegingen vanuit de grond  
       door aan armen en benen. De buik is het krachtcentrum maar ook het rustcentrum (rust in je  
       buik betekent rust in je hoofd en kan je beter keuzes maken).  
 
3. Focus: Richt je ogen op één punt om je balans te houden.  

  
4. Tel als ouder af en adem allemaal in terwijl de handen naar de borst worden gebracht. Dit  
       ziet er uit alsof een denkbeeldige strandbal omhoog wordt gebracht. Nadat de adem een  
       paar seconden is vastgehouden tel je als ouder weer af en ademt iedereen rustig uit. Hierbij  
       lijkt het erop dat de denkbeeldige strandbal onder water wordt geduwd. Er moet dus een  
       klein beetje kracht worden gezet zodat het lijf ook werkelijk sterker wordt.   
       Bij het inademen zit de adem hoog in de borst en bij het uitademen gaat deze helemaal naar  
       beneden. De hoge adem is echt wiebelig, de lage adem veel steviger.  

  

 

 

 



 

  



 

  



 


