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Beste ouders en/of verzorgers,
Dit schooljaar staat volop in het teken van evalueren en reflecteren, vooruit
kijken en plannen maken voor de toekomst. Plannen op bestuursniveau en
plannen op schoolniveau. Waar willen we met het onderwijs staan in 2019,
welke innovaties willen we hebben doorgevoerd en hoe gaan we alle doelen
realiseren. Samen met het team zullen we eerst reflecteren op de afgelopen
periode om vervolgens gericht te kijken naar de toekomst. Ons daltononderwijs
en de ICT zullen in het schoolplan een grote plaats innemen.
In het najaar willen wij ook u weer uitnodigen om de
oudertevredenheidspeiling in te vullen. Naast de oudertevredenheidspeiling
zal er ook een leerlingentevredenheidspeiling in de bovenbouw en een
personeelstevredenheidspeiling worden afgenomen. De input van deze drie
peilingen, zullen wij meenemen in het schoolplan.
Gedurende het schooljaar zal ik u op de hoogte houden van alle
ontwikkelingen.
Maandag 21 oktober is er een Salomostudiedag. Deze studiedag staat in het
teken van leren van en met elkaar. Anje Wattel zal samen met mij een
workshop ‘Leren leren’ verzorgen en in twee rondes ontvangen wij zo’n 50
leerkrachten van andere salomoscholen. De leerkrachten van de KWS
bezoeken andere scholen en laten zich door hen inspireren.
De kinderen zijn deze dag vrij, de buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal
zijn natuurlijk wel gewoon geopend!
Voor nu wens ik u, mede namens het team een fijne herfstvakantie en tot
dinsdag 21 oktober!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Oudergesprekken
In de week van 27 oktober vinden de oudergesprekken plaats. Binnenkort
ontvangt u via Mijnschoolinfo een e-mail over de dagen en tijden dat de
oudergesprekken plaatsvinden. Opgeven gaat ook via Mijnschoolinfo.
Vervanging groep 7
Na de herfstvakantie zal juf Jantine haar werkzaamheden voor de groep nog
niet oppakken. Meester Julius zal meer werken en naast hem zal
meester Jur Visser op de woensdagen les geven aan groep 7.
Juf Jantine zal buiten de groep met groepjes leerlingen aan het werk gaan en
langzaam aan haar lesgevende taken weer oppakken.

Agenda
Zaterdag 11 oktober
Start herfstvakantie

Maandag 20 oktober
Studiedag, alle leerlingen
zijn vrij
Dinsdag 21 oktober
Weer naar school
Woensdag 22 oktober
NIO groep 8
Maandag 27 oktober
Deze week vinden de
oudergesprekken plaats
Woensdag 29 oktober
Debby schouten afwezig
i.v.m. een tweedaagse
van Salomo
Donderdag 30 oktober
Debby Schouten afwezig
i.v.m. een tweedaagse
van Salomo
Maandag 3 november
Start projectweek
‘Toekomst en verleden’
voor de
groepen 3 t/m 8

Groep 1-2A
Na de herfstvakantie starten we met het thema ‘herfst’. We maken met de
kinderen in de kring een woordveld. De kleuters noemen allerlei woorden die
te maken hebben met de herfst. Via ons digibord bekijken en bespreken we
praatplaten over de herfst. Ook leren we de letter ‘r’ van regen.
In de groep maken we een mooie herfsttafel waar de kleuters hun kastanjes,
eikels, beukennootjes, mooie herfstbladeren etc. over de herfst mogen
neerleggen. Er komt een gezellige speeltafel met speelpaddenstoelen,
kabouters, egeltjes, kastanjes en nog veel meer.
Iedere week gymmen de kleuters in de grote gymzaal, op donderdag zetten wij
een circuit klaar met grootmateriaal. We verdelen de kleuters dan in kleine
groepjes en ieder groepje gaat dan 10 min. een activiteit doen, bijvoorbeeld
een klim/ klauteroefening op het wandrek, springen van de kast of bank, koprol
van de schuine mat, pittenzak gooien in de mand, een tikspel zoals kat en muis.
Na de gymles hebben de kinderen reuze dorst en gaan we heerlijk in de kring
ons 10 uurtje eten en drinken en luisteren we naar een voorleesverhaal van juf.

Jarigen

Na de herfstvakantie mogen de kleuters herfstspullen mee naar school nemen
voor de herfsttafel in de klas!

Van harte gefeliciteerd en
maak er een feestelijke
dag van!

Groep 3
Als u dit leest zijn wij al weer aan kern 3 van Veilig Leren Lezen begonnen! Wij
hebben inmiddels 16 letters aan onze letterlijn hangen en dus ook 16
wandplaten met verschillende woorden. Met rekenen gaan we ook heel hard,
we rekenen nu al met geld (munten van €1 en €2 en briefjes van €5). Pas maar
op ouders van groep 3; nog even en de kinderen willen zakgeld! Woensdag zijn
we begonnen met het ‘splitsspel’, dat willen de kinderen thuis ook heel graag
met jullie oefenen. De kinderen kunnen heel goed vertellen hoe het spel werkt
en wat ze daarvoor nodig hebben. Met iets lekkers onder het bekertje werkt
het volgens de kinderen het best!
Natuurlijk hebben jullie ook gezien in de school dat het Kinderboekenweek is.
Omdat het thema feest is hebben we in groep 3 heel veel slingers gemaakt.
Groep 3 heeft ook nog een aantal huishoudelijke mededelingen voor na de
vakantie. Deze week is namelijk de laatste week dat u mee mag de klas in om
even te kijken en afscheid te nemen. Vanaf dinsdag 21 oktober wordt er in de
gang afscheid genomen en mag uw kind zelfstandig de klas in. Ook starten we
na de herfstvakantie met de klassendienst. Dit betekent dat elke week vier
kinderen gelijk na schooltijd klassendienst hebben. Zij zijn dan één week lang
iets later uit school.
Groep 5
Wij zijn druk bezig met het leren van de analoge en digitale klok. Behalve dat er
goede computerprogramma’s zijn (www.rekenen-oefenen.nl), is het ook
leerzaam om uw kind op verschillende tijdstippen van de dag te vragen naar de
tijd. ‘Hoe lang duurt het dan nog voor je naar voetbal gaat’ of ‘We eten om 6
uur, hoe lang duurt dat nog?’. Zo kunnen we er samen voor zorgen, dat de
kinderen het klokkijken goed onder de knie krijgen.
Deze week hebben we ook onze virtuele portemonnee opengemaakt. We
gingen winkelen om daarna gepast te betalen in zo groot mogelijke biljetten.
Ook bepaalden we of we die mooie auto konden kopen met het geld dat we
bezaten. Neem uw kind eens mee in de ‘echte’ geldwereld en laat hem/haar
onder uw toezicht af en toe betalen.

10 okt. Stan gr. 1A
10 okt. Philine gr. 3
11 okt. Roberto gr. 6
12 okt Noah gr. 3
12 okt. Mieke gr. 6
14 okt. Julia gr. 8
22 okt. Ties gr. 4
27 okt. Cormac gr. 5
29 okt. Sara gr. 6

Extra gym (MRT)
Uit onderzoek is gebleken
dat 1 op de 10 kinderen
hulp kan gebruiken
tijdens hun motorische
ontwikkeling.
Deze hulp, ook wel
motorische remedial
teaching (MRT) genoemd,
wordt gegeven door Wim
Kaandorp en Marcel
Hooning van
InBeweging.nu. In hun
MRT-praktijk worden
groepslessen gegeven
aan groepjes van niet
meer dan acht kinderen
die b.v. een langzamere
motorische ontwikkeling
hebben, of angstig zijn in
het bewegen of
samenspelen, of moeite
hebben met (netjes)
schrijven. Beweegt uw
kind minder vaardig t.o.v.
zijn/haar leeftijdsgenoten
of heeft het één van de

Groep 8
Het is alweer een aantal nieuwsbrieven geleden dat u van onze groep iets
heeft kunnen lezen.
Vrijdag 12 september hebben wij een bezoek gebracht aan de Joodse
begraafplaats in Overveen. Daar hebben wij naar een gids geluisterd en
mochten wij rondlopen op deze indrukwekkende plek. De jongens moesten
een keppeltje dragen, dit was voorafgaand aan het bezoek bekend, maar wij
vroegen ons dan af hoe deze zou blijven zitten……….Gelukkig kregen we daar al
snel antwoord op, dit blijft namelijk zitten met behulp van klittenband!
Eenmaal binnen de hekken van de begraafplaats kregen we uitleg over de
Joodse gebruiken. Joden leggen geen bloemen neer bij graven maar een
steentje boven op de grafstenen, dit hebben de kinderen dan ook gedaan bij
bijvoorbeeld graven van jonge kinderen. Een compliment voor de groep, ze
hebben zich super rustig en eerbiedig gedragen en stelden goede vragen aan
de gids.
We zijn de afgelopen weken aan de slag gegaan met de nieuwe methode
Engels. ‘Groove.me’ is een leuke methode voor Engels, waar we ter
ondersteuning het digibord nodig hebben. De kinderen leren aan de hand van
liedjes de Engelse taal. Als toetje van iedere les mogen de kinderen het lied
zingen. We hebben de afgelopen weken liedjes gezongen van “Black Eyed
Peas” en “Passenger”. Soms is het een jongens-meiden battle, maar ook komen
bewegingen voor op een dans of gewoon als een groot groep 8 koor dat goed
klinkt! De woorden die de kinderen leren, worden middels een proefwerk
getoetst bij de kinderen.
Vorige week donderdag hebben we meegedaan aan het schoolvoetbal
toernooi. Met 3 teams hebben we de hele dag op het veld gestaan en
gestreden tegen de 7 andere scholen van de gemeente Bloemendaal. Met
super goede coaches (ouders) langs de lijn hebben de kinderen enorm hun best
gedaan. Helaas hebben we ondanks de goede prestaties geen prijs in de wacht
kunnen slepen. Aan het einde van het schooljaar staat het peanutball toernooi
op de agenda, daar hopen wij als winnaars uit de bus te komen.

andere kenmerken, dan
kan MRT iets zijn voor uw
kind. Op de website
www.InBeweging.nu is
meer informatie te
vinden. Contact opnemen
kan via
info@inbeweging.nu,
telefonisch met 0251
656146 of 06 53681919.

GGDFlits
Bent u één van de 27.000
ouders die is uitgenodigd
om mee te doen met de
Kindermonitor? Doe mee
en vul de anonieme
online vragenlijst in. Met
de Kindermonitor
onderzoeken we samen
met JGZ Kennemerland
de gezondheid van 3 tot
12 jarige kinderen in de
regio Kennemerland.
Naast vragen over
gezondheid en leefstijl,
komen ook vragen aan
bod over de
opvoedingsstijl van
ouders en de steun die ze
bij de opvoeding
ontvangen. Gemeenten
gebruiken de resultaten
van het onderzoek bij het
invullen van hun jeugden gezondheidsbeleid.
Ga voor meer informatie
naar
www.ggdkennemerland.nl/gezondleven/onderzoek/kinderen

