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Agenda

Hoera, de school is jarig!

Dinsdag 16 september
Studiedag, alle leerlingen
zijn vrij

Maandag 1 september 1939 opende de Koningin
Wilhelminaschool voor het eerst haar deuren voor 50 leerlingen, drie
onderwijzers en een schoolhoofd. Nu 75 jaar later hebben wij dit
bijzondere jaar met 191 leerlingen, 13 leerkrachten en een directeur
feestelijk geopend. Gedurende het hele schooljaar zullen er diverse
activiteiten in het kader van dit lustrum worden georganiseerd. Het
allereerste feestje is tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek op
donderdag 9 oktober. Samen met de kinderen willen we dineren op
school. Vanuit de Kinderboekenweekcommissie zult u hierover binnenkort
meer horen.

Woensdag 24 september
Groep 6 Thijsse’s Hof

Vorige week heeft ook de algemene informatieavond plaatsgevonden. De
leerkrachten hebben u geïnformeerd over het komende jaar. Wat fijn dat
u met zovelen gekomen bent! Eind oktober vinden de eerste
oudergesprekken plaats. Wilt u echter eerder over de ontwikkeling van uw
kind praten, maak dan met de leerkracht een afspraak voor na schooltijd.

Donderdag 9 oktober
Afsluiting
Kinderboeken
week met
een
lustrumdiner

Aanstaande dinsdag 16 september is er een studiedag in het kader van ons
daltononderwijs. Intern hebben wij een nieuw planbord voor de groepen 3
t/m 8 ontwikkeld. Hoe kunnen wij voor de kinderen inzichtelijk maken
wanneer zij voor welk vak instructie krijgen en wanneer zij aan hun
weektaak kunnen werken. Dinsdag zullen wij de laatste puntjes op de
spreekwoordelijk i zetten en zullen wij het bord laten maken. Als alles mee
zit zal het nieuwe bord begin november in de klassen hangen.

Zaterdag 10
oktober
start herfstvakantie

Namens het team wens ik u een goed weekend en tot maandag!
Met vriendelijke groet,
Debby schouten-Coesel
Sport en Spel
Iedere dinsdagmiddag organiseert Welzijn Bloemendaal in samenwerking
met Les Petits en de school sport- en spellessen. Deze lessen zijn voor alle
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 toegankelijk en hieraan zijn geen kosten
verbonden. Een mooie gelegenheid om met leeftijdgenootjes lekker te
bewegen en plezier te maken. Bij mooi weer vindt de les buiten
(schoolplein of sportveld) plaats en bij slecht weer in de gymzaal van de
school.

Donderdag 25 september
Op de planken
Maandag 29 september
Start Kinderboekenweek
Maandag 29 september
Voorstelling groep 5 en 6

Dinsdag 21 oktober
Weer naar school

Jarigen
13 sept. Caja gr. 5
14 sept. Amy gr. 4
15 sept. Rosalinde gr. 7
21 sept. Merel gr. 7

Van harte gefeliciteerd en
een fijne dag gewenst!

Mijnschoolinfo
Bij het overzetten van de groepen naar het nieuwe leerjaar is er bij
Mijnschoolinfo iets misgegaan. Zij zijn vergeten de groepen te koppelen
aan de agenda. Dit verklaart waarom u als ouder een lege agenda zag en
wij op school een gevulde. Inmiddels is het opgelost en kunt u in
Mijnschoolinfo de agenda bekijken. Op de website zullen wij ons beperken
tot het vermelden van de vakanties en margedagen.
Groep 1-2 a
De afgelopen twee weken zijn wij bezig geweest met het thema
kriebelbeestjes. In de klas hebben we een echt wormenhotel gemaakt.
Iedere dag even kijken naar de gangetjes die de regenwormen maakten.
Geweldig om dit te bekijken! Met kijkpotjes zijn de kleuters op pad
geweest in de schooltuin, het speelplein om tussen de struiken te zoeken
naar …slakken , spinnen, kevertjes, wormen. Deze werden bekeken onder
de loep in de klas. Deze week werken wij over het thema fruit. Iedere dag
nemen de kleuters fruit mee naar school als 10 uurtje of voor bij de lunch!
Iedereen is gek op fruit…… mmmmmm lekker!! Volgende week mag ieder
kind 1 appel mee naar school nemen want dan gaan we appelmoes maken
in de klas! Dat zal smullen worden.
EEN HANDIGE OUDER GEVRAAGD OM ONS BARBIEHUIS OP TE PIMPEN!!
Groep 3
De eerste weken in groep 3 zitten er al weer op! Als u dit leest hebben we
kern 1 van Veilig Leren Lezen net afgerond.
Dit zijn de letters die we al geleerd hebben: m - r - v - i - s - aa - p - e. Deze
kunnen we ook al in schrijfletters schrijven! De woorden die we geleerd
hebben zijn deze: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen – en.
Het is natuurlijk wel even wennen in groep 3, je eigen tafeltje met je eigen
laatje en kastje. Ook heeft iedereen een eigen potlood, gum kleurdoos en
een rood/groen kaartje.

Groep 5
Nu we alweer een aantal weken verder zijn, komt ook het juiste ritme
weer wat terug. We werken hard tijdens het zelfstandig werken, weten
veel te vertellen over het thema ‘tijd’ tijdens de geschiedenisles en zijn
aan onze plekken in de groepjes gewend. Met bewegingsspelletjes
tussendoor proberen we onze energie te reguleren.

GGDFlits
Als uw kind dorst heeft,
wat krijgt uw kind dan?
In frisdrank en sap zit
veel suiker. Wel 4
suikerklontjes per glas.
Ook limonadesiroop en
diksap zijn erg zoet.
In light frisdranken zit
geen suiker, maar uw
kind went wel aan een
zoete smaak. Water is
daarom het allerbeste.
Lastig als uw kind liever
iets zoets wilt. Gelukkig
is water drinken prima
aan te leren. Start
daarmee op een zo jong
mogelijke leeftijd, zo
voorkomt u dat uw kind
steeds om een zoete
drank vraagt. Geef uw
kind daarom minimaal
twee keer per dag een
glas water. Tips om het
drinken van water aan
te leren en vooral leuk
te maken vindt u op
http://www.ggdkenne
merland.nl/media/2723
7/waterdrinken.pdf

Want we babbelen en bewegen
graag!
Een hoogtepuntje van afgelopen
vrijdag was tijdens de Talentenshow
de Engelse les van Cormac en Lewis.
En talent hebben zij! Als echte
meesters wisten zij de klas te
boeien met het aanleren van
Engelse woorden en met een spannende quiz. Knap, hoor, jongens!
Groep 7 Sportdag stukje van Fleur

De sportdag was heel leuk. Voor de eerste pauze deden we voetbal
en hockey. Ik vond toen hockey heel leuk! Na de eerste pauze
gingen we estafette lopen, touwtrekken en nog veel meer…..Het
leukste spel vond ik landgooien. Conditieloop was ook erg leuk om
te doen.
Je zat in een groepje met kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 dat is erg
leuk. Toren bouwen was ook erg grappig. Iedereen moest bij de
toren staan op handen en voeten. Het veld was een beetje nat
waardoor je uit kan glijden. Voor het touwtrekken is dat juist leuk.
Het was een leuke sportdag. Voor iedereen was er wel iets te doen!
Rennen, touwtrekken, hockey, voetballen, gooien, ringwerpen. Ik
geef de sportdag een 10+.

