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Beste ouders en/of verzorgers,
Afgelopen week hebben de groepen 1 t/m 7 ouder-kind-leerkracht
gesprekken gevoerd. Tevreden kijken wij terug op deze eerste ronde
van gesprekken. Wat kunnen de kinderen goed vertellen over hun
talent en over hun leerdoelen. Super knap!
In de komende periode gaan de kinderen samen met de leerkracht
aan het werk met deze persoonlijke doelen. In het volgende ouderkind-leerkrachtgesprek bespreken we wat we gerealiseerd hebben en
hoe we dat hebben gedaan.
Wij realiseren ons dat deze nieuwe invulling van de gesprekken wel
even wennen is, voor u, voor de kinderen maar ook voor ons. Heeft u
tips, laat het ons dan zeker even weten!
De ouders en kinderen van groep 8 hebben komende week
gesprekken, de ouders van deze groep hebben hierover reeds een
e-mail ontvangen.
Sinds de aanvang van dit school jaar
werken wij ook in de groepen 3 t/m 8
thematisch. We bieden de vakken
geschiedenis, aardrijkskunde en natuur in
samenhang aanbieden. De brede
ontwikkeling van het kind en de
onderzoekende houding staan hierbij
centraal. Het eerste thema ‘Raar maar
waar’ sluit aan bij de Kinderboekenweek.
In alle groepen hangt inmiddels een datamuur en de kinderen zijn zelf
op zoek naar de antwoorden op hun vragen. Op woensdag 7 oktober
start de Kinderboekenweek en de oudercommissie heeft passend bij
het thema voor de hele school een leuke excursie naar de ontdekplek
georganiseerd. Binnenkort ontvangt u van de leerkracht een e-mail
met de vraag of u ons die dag wilt helpen.
Donderdag 15 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek en het eerste
thema af met een inloopavond. U bent samen met uw kind tussen
19.00 uur en 20.00 uur van harte welkom in de klas.
Voor nu wens ik u, mede namens het team, een fijn weekend toe!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Agenda
Maandag 21 september
Debby afwezig i.v.m.
Salomodag
Woensdag 23 september
Pi-Pi-Piraat groep 1-2
Donderdag 24 september
Groep 1-2-3 is vrij!
Juf Rosanna geeft les aan
groep 6
Vrijdag 25 september
Dalton regiodag, Anje en
Debby afwezig
Woensdag 30 september
Thijsse’s Hof groep 6
Dinsdag 13 oktober
Excursie Ontdekplek
Donderdag 15 oktober
Afsluiting project en KBW
Inloopavond 19.00 uur tot
20.00 uur

Jarigen:
21 sept. Merel gr.8
25 sept. Tobias gr. 2B
29 sept. Eli gr. 3
29 sept. Geert gr. 8
01 okt. Olivier gr . 2A

Groep 1-2A
In de groep zijn we drie weken aan het werk
over wetenschap en techniek. We hebben
een week over huizen gewerkt. Groep 2 heeft
een huis geplakt van een schoenendoos en
groep 1 een huis gevouwen . In de bouwhoek
moesten de kleuters via een bouwvoorbeeld
een bouwwerk na bouwen. Ook hebben we
een versje geleerd over Bob de Bouwer en
een nieuwe letter; de h van huis. Deze week is
er een ontdektafel met magneten in de
groep, wat trekt de magneet aan en wat niet?
We bouwen voertuigen via een
bouwvoorbeeld na.
Juf Anouk heeft verschillende proefjes met de kinderen gedaan bijv. hoe kan je een ballon leegprikken
zonder een harde knal te horen, alle kleuters zaten met hun vingers in hun oren te wachten op de
knal…..die, gelukkig, niet kwam.
Groep 3
Kern 1 hebben wij afgerond, dat betekent dat we deze letters nu kennen: m - r - v - i - s - aa - p – e. De
woorden die daarbij horen zijn: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen – en.
Aan de hand van deze woorden leren wij de letters. Deze letters spreken wij uit met hun klank, dus
niet met de alfabetnaam van de letters. Wij zeggen dus: mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'.
Het is heel belangrijk dat de papa’s en mama’s dat ook doen!


Deze week beginnen wij in kern 2 en dan leren wij de letters: t – n – b – oo – ee. De woorden van deze
kern zijn: teen - een - neus - buik – oog.
Als u deze brief leest kennen wij al 11 letters!
Maar lezen is niet het enige dat wij leren in groep 3, wij zijn ook druk aan het met schrijven, alle letters
die wij leren gaan we dezelfde dag ook schrijven. Dat is soms best lastig want de letters die we
schrijven lijken soms helemaal niet op de letters die we in de boeken zien.
Met rekenen zijn we ook druk bezig, we leren dat een getal niet alleen een cijfer op papier is, maar dat
je het ook kunt tellen en op de vingers kan laten zien. We maken groepjes van verschillende aantallen:

Wat we ook doen is proberen de 5-structuur te ontdekken, als je weet dat 1 hand vijf vingers telt is het
veel makkelijk doortellen als je 8 vingers opsteekt.
Terwijl het jaar nog maar net begonnen is doen wij dus al heel veel, en oja…. Onze juf is ook nog even
getrouwd. Dat hebben we maandag gevierd door allemaal een heel mooie bloem mee te nemen. Daar
heeft de juf een grote bos van gemaakt en die staat achterin groep 3 om te bewonderen. Heel erg
bedankt voor dit prachtige cadeau en de mooi versierde klas!
Groep 5
Deze week zijn we gestart we met de ouder-kind-leerkracht gesprekken. Met de kinderen hebben we
een toneelstukje gedaan om te oefenen voor dit gesprek. Het is nog niet zo eenvoudig om te vertellen
waar je goed in bent, wat je leuk vindt of waar je meer hulp bij nodig hebt. De kinderen vinden het fijn

om dit aan hun ouders te vertellen, maar ook een beetje spannend.
Met de spellinglessen oefenen we met het klaverblad o en oo. Hoor ik een of twee klapjes en is de
klank kort of lang? Wat gebeurt er dan met de klinker of de medeklinker? Boom is een klap en een
lange klank, dus oo. Bom is een klapje en een korte klank, dus o. Bomen is twee klapjes en een lange
klank, dus komt de klinkerdief en pikt een o. Bommen is twee klapjes en een korte klank, dus komt de
verbubbelaar en plakt er een medeklinker ( m) bij. Zo oefenen en oefenen wij.
Met rekenen oefenen we de tafels. De tafel van 6 kennen we nu en vandaag hebben we een start
gemaakt met de tafel van 8 en 9. Eigenlijk weten we al best veel van deze tafels. Want als we 10 x 8
weten, weten we ook 5 x 8. Of als we 10 x 8 weten, weten we ook 9 x 8. Thuis af en toe een tafel
oefenen, kan ook nooit kwaad.
Groep 7
Inmiddels hebben we de meeste ouder-kind- leerkracht gesprekken achter de rug. Het was voor velen
even wennen maar de geluiden zijn over het algemeen positief. Er zijn veel waardevolle tips en
aandachtspunten uitgekomen die helpen om het leren en het je prettig voelen in de groep te
vergroten.
Met rekenen gaat het nu onder andere over de waarde van getallen achter de komma. Wat is nu een
tiende, een honderdste en een duizendste.
Bij taal/spelling zijn er nu veel oefeningen over de persoonlijke voornaamwoorden. Er wordt vooral
geoefend hoe deze veranderen als je van enkelvoud naar meervoud gaat en andersom. (Als je ‘ik’ in
het meervoud zet wordt het ‘wij’, ‘je’ wordt ‘jullie’ enz. )
We zijn gestart met Engels en gebruiken daarvoor een methode die gebaseerd is op liedjes en muziek.
Prachtige gesprekken komen er op gang in deze groep naar aanleiding van Dokter Corrie. De kinderen
zijn grote fans van haar show. Het is best bijzonder hoe open en eerlijk de kinderen in deze groep
praten over alles wat te maken heeft met liefde en seksualiteit.
In de gang hangen nu de groepswerken “gekke huizen” die we gemaakt hebben. Ze zijn heel leuk
geworden.
Binnenkort hebben we een techniekmiddag. In groepjes gaan de kinderen aan de slag met allerlei ‘Raar
maar waar’ proefjes. Veel spullen die we nodig hebben zijn al verzameld. We zijn nog op zoek naar een
paar kokertjes van filmrolletjes. Die liggen in het tijdperk van de digitale camera niet meer voor het
oprapen. Wie o wie heeft er thuis nog een paar liggen?

GGD nieuwsflits
Alle kinderen die in 2015 negen jaar zijn of worden, krijgen van de
GGD een uitnodiging voor vaccinatie, de BMR- en DTP.
 De BMR-prik beschermt tegen bof, mazelen en rode hond.
 De DTP-prik beschermt tegen difterie, tetanus en polio.
Deze vaccinaties geeft GGD Kennemerland op verschillende locaties door de hele regio.
Wilt u meer weten? Kijk dan op: www.ggdkennemerland.nl/jeugd/rijksvaccinaties
Gaat u binnenkort op reis en wilt u weten of u daarvoor extra vaccinaties nodig heeft? Kijk dan op
www.ggdkennemerland.nl/reizigers
Gevonden voorwerpen
In de hal van de school liggen alle gevonden voorwerpen op de tafel. Alle groepen zijn met de
leerkracht al langs de tafel gelopen om te kijken of er iets tussen zat wat ze kwijt waren. Nu liggen er
nog een groot aantal shirts, broeken en schoenen. Tot dinsdag 22 september zullen de spullen blijven
liggen, daarna brengen wij het naar de kringloop.

