Sportdag groep 8
De sportdag voor groep 8 was ook dit jaar weer
een groot succes. Ondanks het aangekondigde
slechte weer ging het gelukkig toch door en op
één buitje na bleef het de hele ochtend droog.
De leerlingen hebben aan drie clinics
meegedaan. We begonnen met inline skating,
waar de leerlingen na allerlei rem- en
behendigheidsoefeningen afsloten met een
sprong over een heuse schans.

Daarna werden de spiertjes flink getest bij
ropeskipping (touwtjespringen 3.0). Een leuke
nieuwe sport met veel variatie. Het laatste
onderdeel was boot camp, in tweetallen moest
een parcours afgelegd worden met allerlei
hindernissen en krachtoefeningen. Al met al was
het een hele leuke ochtend waarin de leerlingen
met enthousiasme kennis gemaakt hebben met
verschillende niet alledaagse sporten.
Kinderboekenweek,
Het thema van de kinderboeken week was dit
jaar vriendschap. Tijdens de
opening op woensdag 3 oktober
hebben we de boekenweek
geopend met een dans op het
liedje ‘Kom erbij’. In de dagen
daarna zijn we verder gegaan
met het thema en zijn alle
groepen voorgelezen door alle leerkrachten. Een
medewerker van de bibliotheek gaf in de
groepen een boekpresentatie en groep 3/4 ging
op bezoek bij de bibliotheek.
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Schoolkorfbal
Op woensdag 10 oktober deed De Bôge mee met
het schoolkorfbaltoernooi in Gorredijk. De
resultaten waren wisselend, het spelplezier
overal groot. Alle vrijwilligers hartelijk dank voor
jullie inzet!
Groepsinformatieavond/zakelijke ouderavond
Op donderdag 11 oktober hebben team,
Ouderraad en MR zich gezamenlijk op de
groepsinformatieavond en zakelijke ouderavond
gepresenteerd. In de groepen hebben de
leerkrachten hun groepspresentaties gegeven,
konden alle aanwezigen de verschillende
methodes bekijken waarmee de school werkt en
was er gelegenheid om vragen te stellen. In de
hal presenteerden we onze nieuwe methode
voor technisch lezen: ‘Flits’.
Na een kop koffie was het aan de OV en de MR
om hun jaarverslagen toe te lichten.
Talentenlokaal
In dit schooljaar gaan we weer verder met het
ontwikkelen van het talentenlokaal op De Bôge.
Naast dat het lokaal fysiek aangepakt zal worden,
zullen er ook weer verschillende projecten
opgestart worden om talenten te ontwikkelen
die minder aandacht krijgen in het reguliere
aanbod op de basisschool.
We starten dit jaar met ‘De Fiets-apk’. Alle
kinderen mogen op woensdagochtend 17
oktober hun fiets meenemen naar school om
samen met vaders, moeders, pakes, beppes en
wellicht U het stalen ros klaar te maken voor de
donkere maanden. We willen er een leuke
technische ochtend van maken waarin kinderen
lekker kunnen sleutelen en ontdekken.
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