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Herfst en herinneringen

De komende periode zal in het teken staan van afscheid
nemen van het gebouw. Samen met ouders denken we
na over hoe we afscheid gaan nemen van het gebouw.
Heeft u ideeën en/of wilt u meedenken? Welke
herinneringen heeft u zelf aan het gebouw? Kent u
mensen met een bijzonder verhaal? Of heeft u foto’s van
vroeger? We horen/zien en ontvangen dit graag! U kunt
mij mailen en/of even binnenwandelen. We houden u op
de hoogte van de ontwikkelingen.

Trijnie Tuil
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 willen dat pesten
stopt.' Tijdens de lessen leren de kinderen het verschil
tussen plagen, pesten en een conflict/ruzie. Ze leren dat
lachen met iemand anders is dan uitlachen. Er worden
verschillende soorten van pesten besproken. De kinderen
leren wat ze moeten doen als iemand gepest wordt.
Rapporten
We missen nog een aantal rapporten die niet zijn
ingeleverd. Heeft u nog een rapport liggen, wilt u het dan
inleveren bij de groepsleerkracht? Alvast bedankt.
Intekenen gesprekken

Op het schoolplein genieten de kinderen van de herfst.
En waar kan dat nu beter dan in de bosjes bij het plein?
Tijdens de kleine pauze heb ik een kijkje genomen in het
kleine stukje bos. Prachtig om te zien hoe kinderen hier
spelen en op onderzoek gaan. Een aantal kinderen liet
me alle bijzondere plekjes zien: een mooie boomstronk,
het takkenbos, verstopplekjes en stukjes waar planten en
diertjes te vinden zijn.
En dan bedenk ik mij dat we dit plekje zullen moeten
gaan missen. Voor mij een plek waar ik nu ruim twee
jaar aan het werk ben. En voor vele collega’s, kinderen
en ouders een plek waar ze al jaren aan verbonden zijn.

In week 47 zijn de 10-minutengesprekken. Deze
gesprekken zijn facultatief. U kunt uitgenodigd worden
door de leerkracht of zelf aangeven een gesprek te
willen. U kunt hier voor intekenen bij de leerkracht. Er
hangt een intekenlijst aan de deur van elke klas in week
46. We verspreiden de gesprekken zoveel mogelijk over
de hele week.
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).
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Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
We werken over de herfst. De letter `h` is geleerd, nu
hebben we er al vijf gehad: k ,m ,a ,u en de h. Wanneer
u hier ook mee gaat oefenen: spreek ze uit zoals ze
klinken in een woord. Dus `k` en niet `kaa` (zoals de
alfabetklank), ook de a en u kort uitspreken!
Binnenkort gaan we ook alweer lampions knutselen voor
Sint Maarten. Er hoeven daarvoor geen stokjes mee naar
school, want we lopen samen door de straat als het licht
is.
Groep 5/6
Tijdens de rekenlessen zijn we in groep 5 bezig met
keersommen en delen. Wilt u thuis met uw kind oefenen
met tafels?
In groep 6 zijn we begonnen met cijferend optellen
(onder elkaar rekenen).
Groep 6 oefent veel weetwoorden met spelling: woorden
met c van clown en c van citroen.
Groep 5 oefent met de open en gesloten lettergreep:
toren en torren.
Tijdens wereldoriëntatie hebben we het hoofdstuk van de
VOC afgerond. De kinderen hebben in groepjes prachtige
VOC schepen gemaakt.
We beginnen volgende week met een hoofdstuk uit Naut
(natuur en techniek) 'Aarde in het heelal'. Daarin leren
de kinderen o.a. over planeten, de dampkring,
zwaartekracht, zonnestelsel en sterren.
Groep 7/8
We hebben een leuke Kinderboekenweek met elkaar
gehad en genoten van de opa's en oma die kwamen
voorlezen. Snuf de Hond mocht blijven liggen; we zijn er
bijna aan toe!
En wat een fanatieke schrijvers zitten er in onze groep.
Voor en in de herfstvakantie zijn geweldige verhalen
geschreven!
Groep 7 heeft leren cijferend vermenigvuldigen; heeft u
dit thuis nog geoefend?
De data voor de boekbesprekingen en spreekbeurten zijn
bijna door iedereen ingevuld. Alle kinderen moeten zelf
noteren wanneer hij/zij aan de beurt is.
Wij zoeken nog 1 of 2 ouders die onze Klasse!Ouder wil
zijn. Het houdt in dat wij via de Klasse!Ouder extra hulp
of vervoer kunnen regelen.
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