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Kalender
10-10

11-10
14-10

17-23 oktober
24 oktober
28 oktober

9.00-12.00 uur Open dag!
Alle (nieuwe) ouders, verzorgers
zijn van harte welkom om bij ons
op school en in de groepen te
komen kijken.
Vanaf 8.25 uur zijn ouders van de
school al welkom om aan te
sluiten bij de kringactiviteit.
Om 9.00 uur start de algemene
informatieronde in het Kwetternest
voor nieuwe ouders en verzorgers.
Petra aanwezig
Trijnie ochtend afwezig
Boekendag (afsluiting
Kinderboekenweek)!
U bent van harte welkom om te
komen kijken tussen 9.30 en
11.30 uur.
Margemiddag: Bovenbouw is
’s middags vrij
Herfstvakantie
Leerlingenfocusgroep
8.45 uur Maandsluiting groep ¾,
ouders/verzorgers van deze groep
zijn van harte welkom

Open dag
Komt u ook op onze open dag? U bent van harte welkom
op onze school om een kijkje te nemen in de groepen.
De open dag valt midden in de Kinderboekenweek. We
hebben de Kinderboekenweek geopend met een speciale
dans. Meester Zuidhof werd geïnterviewd door een aantal
kinderen, hij vertelde over hoe het onderwijs er vroeger
uit zag en wat de verschillen zijn met het onderwijs van
vandaag de dag.
Het team is met een training gestart om het technisch
lezen bij kinderen te verbeteren. Misschien heeft u de
kinderen er al over gehoord. Het voor-koor-door lezen in
verschillende niveaugroepen, lezen op tempo en lezen in
tweetallen. Als de basis van het technisch lezen goed is,
gaat het begrijpend lezen ook een stuk makkelijker. En
begrijpend lezen hebben we nodig bij onder andere de
zaakvakken.
Alles staat dus in het teken van lezen: Genieten van
mooie boeken door te (stil)lezen en met elkaar te praten
over boeken en schrijvers. En ook door te luisteren naar
juf of meester die een mooi verhaal voorleest.

Trijnie Tuil

Margedagen
Twee dagen voor en na de kerstvakantie zijn er
margedagen gepland. We gaan dan met het team in- en
uitpakken. De kinderen zijn de volgende dagen vrij: 22
en 23 december en 9 en 10 januari. (Vakanties en
margedagen staan in het jaarrooster in de bijlage
schoolgids en ook op de website onder vakantierooster).
MR: Broodschool
Zoals beloofd zouden we in het begin van het nieuwe
schooljaar terugkomen op broodschool. Tijdens de
laatste MR vergadering hebben we de huidige gang van
zaken besproken. In het nieuwe schooljaar is er aantal
nieuwe vrijwilligers bij gekomen en op dit moment
verloopt broodschool goed. Dit heeft o.a. te maken met
afspraken die op elkaar afgestemd zijn, groep 7/8 die in
een andere ruimte zit en een complete groep
enthousiaste vrijwilligers. Op dit moment zien we geen
noodzaak om broodschool uit te besteden aan
Kids2B. We hopen dat de groep vrijwilligers stabiel blijft
zodat de kosten beperkt blijven voor de ouders.
Nieuws uit de groepen
Boekendag 'Voor altijd jong!'
Vrijdag 14 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af
met de boekendag. Deze ochtend worden er allerlei
activiteiten in de school gedaan met de kinderen vanuit
het thema: ‘Voor altijd jong’. We hebben deze week al
voorleesopa's en -oma's in de klassen gehad die ook iets
vertelden over hun jeugd.
Deze vrijdagochtend zijn alle ouders en uiteraard de
opa's en oma's welkom om te komen kijken tussen 9.30
en 11.30 uur. In groep 7/8 worden ook boeken en oude
wandplaten verkocht. De ouderraad zorgt voor ranja en
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wat lekkers voor alle kinderen. Komt u ook? 's Middags
zijn alle leerlingen vrij en daarna is het herfstvakantie!
Kiva
Wij werken op school met de methode Kiva, een
antipestprogramma dat zich richt op de rol die de groep
speelt in het pestproces. De komende weken werken we
op school aan de regel 'We praten met elkaar en
gebruiken daarbij ik-taal.' Tijdens de lessen leren de
kinderen wat communicatie is en het verschil tussen jijen ik-taal. Verder leren de kinderen wat ze kunnen doen
om aan te sluiten bij een groep.
Groep 5/6
Met geschiedenis leren we over 'Handel over zee'. Daarin
leren de kinderen over pakhuizen, VOC en het leven aan
boord van een schip.
We werken samen aan een doel in de klas; Tijdens het
werken is het stil in de klas (ook tijdens de uitleg).
Tijdens de spellingslessen leert groep 5 woorden bij de
categorie van zebra en groep 6 woorden bij de categorie
knabbelen en honderd.
Voor de Kinderboekenweek hebben we het lied geleerd
'Voor altijd jong!' van kinderen voor kinderen. In de klas
lezen we voor uit 'Joris en de geheimzinnige toverdrank'
van Roald Dahl.
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