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Activiteiten
en data
Maandag 6 t/m vrijdag 10
november:
Trotsmapgesprekken
Donderdag 9 november:
Volgende nieuwsbrief

Nieuws uit de onderbouw
Op vrijdag 13 oktober hadden wij in groep 1-2 speelgoedochtend.
Het was erg gezellig en iedereen had iets meegenomen. We
mochten zelfs met 8 kinderen in de poppenhoek en met de kapla!
De regel die centraal stond was ‘Samen delen, samen spelen.’
Dit hebben de kinderen allemaal erg goed toegepast.
Tot de volgende speelgoedochtend.

Vanaf de herfstvakantie werken wij met het thema; ‘Herfst’. Komen
jullie een keer kijken in onze paddenstoelhuisjes?!

Maandag 6 t/m
vrijdag 10
november:
Trotsmapgesprekken groep 1 t/m 8
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Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek
hebben we genoten van het
voorlezen door opa’s, oma’s
en moeders. Ook hebben we,
met hulp, heerlijke
snoephuisjes van Hans en
Grietje gemaakt.
Hartelijk dank aan alle helpers!
Op onze website vindt u nog
meer foto’s rondom deze
activiteiten.

Welkom
Per 9 november mogen wij op
school verwelkomen
in groep 1:
Jack Steenbergen
Veel plezier bij ons op school!

Hoera!
We feliciteren juf Liäne en
Michel met de geboorte van
hun dochter Julia!
Zij is geboren op 9 oktober.

Hulp gevraagd
Op dinsdagmiddag krijgen we
een gastles Bloembollen
planten door Ecokids.
Groep 1/2 om 13.15 uur en
groep 2/3 om 14.15 uur.
Welke twee ouders (per
groep) willen ons daarbij
helpen?

Nieuws uit de
middenbouw
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Groep 4
In groep 4 zijn we langzaam
aan begonnen met het
aanleren van de tafels. Dit
doen we niet alleen in ons
rekenschrift maar ook met

behulp van spelletjes op de iPad en het zingen
van tafelliedjes!
Groep 6
Groep 6 is momenteel hard
bezig met rekenen met
verhoudingstabellen en met
het bepalen van het
tijdsverschil tussen twee tijden.
Stiekem nog best lastig!
Zouden jullie hier thuis ook
goed mee willen blijven
oefenen?
Groep 4/6
Woensdag 1 november
komen er mensen van de
dierenambulance in groep 4/6
om tijdens schooltijd een
gastles te geven. Als de
dierenambulance niet
opgeroepen wordt, dan
mogen de kinderen binnen
even een kijkje nemen!
Groep 5
Voor de herfstvakantie
hebben wij met crea en
tekenen gewerkt aan het
thema van de
Kinderboekenweek:
‘Griezelen’. Zo hebben we
spookhuizen getekend,
kleurplaten over griezelen
gekleurd en zelf een
griezeltekening gemaakt. De
komende weken is het thema
van tekenen ‘Herfst’. Met crea
zijn de kinderen toverstokjes
aan het maken en hierbij
krijgen ze ook een lied
aangeleerd.
De komende 3 weken leren
de kinderen met rekenen geld
tellen (hoeveel geld zit er in de
kassa?, welk kind heeft het
meeste geld in zijn spaarpot?,
welk kind het minste?, hoeveel
geld heeft ieder kind als het er
€20,- bij krijgt? etc.), getallen
splitsen in honderdtallen,
tientallen en eenheden (624 =
600 + 20 + 4), vleksommen met
de tafels van 1 t/m 10 (3 x ? =
24) en deelsommen zonder
rest met de tafels van 1 t/m 10
(28 : 7 = maar ook boven de
10x dus 84 : 7 = ).
Met spelling leren we 2 weken
woorden uit de categorie met
de stomme “e”. Je hoort een
u maar schrijft een e. Denk
aan derde, bovenste etc.

In de derde week leren we woorden met de voorvoegsels be-, ge- en ver-.
Voor de herfstvakantie zijn we gestart met thema 2 “Om ons heen” van Meander
(aardrijkskunde. In dit thema leren de kinderen dat thuis voor iedereen ergens ander is. Dat
kan in een dorp zijn of in een stad, in het noorden of in het zuiden. Wat zijn de verschillen
tussen een dorp en een stad? Wat zijn voorzieningen? Wat is een landschap? Hoe komt het
dat het landschap in Nederland er overal anders uitziet? In wat voor landschap wonen wij?
Ook leren de kinderen waarom er bij een kaart vaak een windroos staat en komen de
windrichtingen aan bod.
Tot de kerstvakantie zullen we aandacht gaan besteden aan muziek. Hierbij gebruiken wij de
methode 123zing. Het thema van de lessen muziek is: Instrumenten en stijlen popmuziek.
Muziekgeschiedenisexpert Desmond Haneveer neemt de kinderen mee op reis door de
geschiedenis van popmuziek. Want waar is dit ooit begonnen en waar eindigt het eigenlijk?
Dit gaan de kinderen doen door te kijken naar een video, te luisteren naar verschillende
soorten popmuziek, zelf een popliedje te zingen en door popritmes maken met instrumenten.

Nieuws uit de bovenbouw
De dinsdagmiddag voor de herfstvakantie heeft groep 7 een wel heel erg leuke gymles
gehad. Deze les stond namelijk in het teken van tafeltennis.
De workshop tafeltennis werd gegeven door twee leden van de tafeltennisvereniging Top
die gevestigd is aan het Amaliahof. De kinderen hebben onder andere rond de tafel
gespeeld, partijtjes tegen elkaar gespeeld en wat handige technieken geleerd. Het was een
geslaagde workshop! Binnenkort krijgt ook groep 8 deze workshop tijdens het gymuur
aangeboden.

Kaart in actie
Wij zijn deze week in alle groepen begonnen met het ontwerpen van een eigen kaart voor
'Kaart in actie'.
Op een creatieve manier gaan de kinderen aan de slag met het maken van hun eigen
verjaardagskaart, kerstkaart, etc.
Deze ontwerpen worden door Kaart in actie afgedrukt als echte kaarten.
Daarna is het de bedoeling dat de kinderen hun eigen kaarten gaan verkopen aan
bijvoorbeeld hun ouders, opa's en oma's, ooms en tantes, enz.
Met de opbrengt van de verkochte kaarten steunen de kinderen twee doelen. De helft van
de opbrengst gaat naar het goede doel: landelijke organisatie verkeersslachtoffers. De
andere helft van de opbrengst voor de ICT binnen de school. Op maandag 13 november
worden alle ontwerpen opgehaald en afgedrukt als echte kaart. U wordt door ons op de
hoogte gebracht wanneer de verkoop van de kaarten van start gaat.
Wilt u nog wat meer weten van deze actie? Neem dan een kijkje op www.kaartinactie.nl

Trotsmapgesprekken/ doelstellingsgesprekken
In de week van 6 november starten de trotsmapgesprekken met de ouders en de kinderen
vanaf groep 1 t/m 4.
Voor de oudere kinderen (groep 5 t/m 8) zijn dit doelstellingsgesprekken.
U krijgt hiervoor een uitnodiging. Deze uitnodiging loopt via onze gespreksplanner. U krijgt dan
ook meer informatie over de inhoud en doel van de gesprekken die gaan komen.

Jarig!
28 oktober
Van harte gefeliciteerd!
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Nica Stolwijk

groep 6

