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Beste ouders en/of verzorgers,
De maandag na de herfstvakantie hebben wij op school een interne
studiedag gehouden. Er stonden een aantal onderwerpen op de
agenda die we met elkaar besproken hebben. We zijn de dag gestart
met de evaluatie van de klassenbezoeken door de
daltoncoördinatoren. Wat zijn onze sterke punten, wat is goed
zichtbaar in de klas en wat behoeft op het gebied van ons
daltononderwijs de komende weken extra aandacht. Iedere leerkracht
heeft een actiepunt en voor de kerstvakantie bekijken we in hoeverre
dit gerealiseerd is. Tevens hebben we de opzet van de
kinderportfolio’s voor de groepen 3 t/m 8 besproken. Dit schooljaar
zal het kinderportfolio in groep 4 worden gestart, maar voordat je
daarmee kan beginnen is het belangrijk dat je als team bespreekt wat
er in het portfolio wordt opgenomen. Het format hiervoor ligt klaar en
in de volgende nieuwsbrief zal ik hier extra aandacht aan besteden.
Tot slot hebben we ook de doorgaande lijn Wetenschap en techniek
besproken. Het thema van de Kinderboekenweek was een goede
inleiding op dit onderwerp. Tijdens de studiedag hebben we de leerlijn
bekeken en de techniektorens nagekeken
op inzetbaarheid van de lessen bij de
leerlijn. Wetenschap en techniek zal een
vaste plaats krijgen op de weektaak.
Naast de onderwijsinhoudelijke doelen
staan er de komende maanden ook weer
genoeg activiteiten op de kalender. De kinderen treffen op school al
de voorbereiding voor 11 november (Sint Maarten). Achter de
schermen werken de leerkrachten samen met de oudercommissie al
aan het draaiboek voor het Sinterklaasfeest en de kerstviering.
We hebben er zin in!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
In blijde verwachting
Juf Sanne verwacht eind februari een kindje.
Inmiddels is zij ruim 5 maanden zwanger en zal zij op 1 februari 2016
van haar zwangerschapsverlof gaan genieten. Achter de schermen zijn
wij op zoek naar vervanging voor de weken dat juf Sanne afwezig is.
Zowel haar lesgevende taken als haar overige taken zullen worden
vervangen. Zodra bekend is wie haar gaat vervangen, informeren wij u
via de nieuwsbrief.

Agenda
Donderdag 12 november
‘Op de Planken’
Donderdag 26 november
Studiedag
Alle kinderen zijn vrij
Maandag 30 november
De kinderen van de groepen 1
t/m 3 zijn vrij

Jarigen:
01-11 Sieb gr. 6
01-11 Daniël gr. 3
03-11 Ki gr. 6
03-11 Karsten gr. 8
06-11 Merel gr. 3
07-11 Abel gr. 4
09-11 Emmelotte gr. 3
10-11 Robert gr. 8
12-11 Jasmijn gr. 3
14-11 Thijmen gr. 1B
15-11 Thomas gr. 6
18-11 Matti gr. 3
18-11 Koen gr. 6
19-11 Naomi gr. 3
20-11 Eva gr. 7
23-11 Tristan gr. 7
26-11 Jasmijn gr. 7
26-11 Jonas gr. 5
26-11 Tjebbe gr. 2A
26-11 Josefien gr. 3
30-11 Ana gr. 8

Luizenpluizencoördinator
De afgelopen jaren heeft Pauline van der Wal (moeder van Hidde
groep 8) de coördinatie van het luizenpluisteam op zich genomen.
Voor de zomervakantie heeft zij aangegeven dat zij deze taak dit
schooljaar niet meer kan vervullen. Via deze weg willen we haar
bedanken voor alle inzet de afgelopen jaren!
Om ervoor te zorgen dat het luizenpluizen op een juiste wijze plaatsvindt, zijn wij per direct op zoek
naar een opvolger. Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden via: administratie@kws-overveen.nl
Schaatsen voor water
Vrijdag 20 november zullen de groepen 5 t/m 8 gaan Schaatsen voor Water. Schaatsen voor Water is
een activiteit georganiseerd door Plan Nederland met als doel zoveel mogelijk rondjes schaatsen voor
het goede doel; schoon water voor ieder kind. Vorige week hebben drie gastdocenten van Plan
Nederland een gastles gegeven aan de groepen 5 t/m 8. Vandaag krijgen alle kinderen een
sponsorkaart en informatie mee naar huis. Ook is er een begeleidende brief van Plan Nederland. In
deze brief wordt uitgelegd waar we voor schaatsen en hoe kinderen zich kunnen laten sponsoren. Dit is
een standaard brief. Echter wij als school vinden het belangrijk om te benadrukken dat de kinderen
niet langs de deuren hoeven om zich te laten sponsoren, maar vraag familie en bekende om je per
rondje (of met vast totaal bedrag) te steunen. Kinderen die niet in het bezit zijn van schaatsen kunnen
deze bij de schaatsbaan tegen een gereduceerd tarief huren. De leerkracht zal u hier apart over
informeren. We hopen dat we als school een mooi bedrag bij elkaar schaatsen voor schoon drinkwater
en hygiëne in Malawi!
Ouderpanel
Dit schooljaar wil ik graag gaan starten met een ouderpanel. Hiervoor ben ik op zoek naar ouders die
samen met mij van gedachten willen wisselen over onderwijsinhoudelijke thema’s. Deze
bijeenkomsten zullen op de donderdagochtend van 8.45 uur tot 9.45 uur plaats vinden. In totaal zal het
gaan om zo’n 5 bijeenkomsten per schooljaar. De agenda en de onderwerpen stellen we in overleg
samen. De enige restrictie is dat we niet spreken over
individuele leerlingen en/of leerkrachten. Heeft u
interesse? Dan kunt u zich bij mij aanmelden!
Groep 1-2B
De blaadjes vallen van de bomen. Tijd voor het thema:
De herfst. Zoals bij elk thema hebben we samen met de
kleuters een woordveld gemaakt met begrippen die
horen bij het najaar. Deze periode leren we twee letters
de R en de S. Van regen en Sint Maarten. Verder
klappen we de herfstwoorden en daarmee leren we
hoeveel woordstukjes er in een woord zitten. Hoeveel
stukjes hoor je? Re-gen-plas en slak-ken-huis. Ook leren
we classificeren door middel van herfstmaterialen. Blaadjes sorteren we bijvoorbeeld op vorm en
kleur. Natuurlijk zijn we ook druk aan het knutselen. Zo maken we spinnenwebben van stroken papier,
mooie herfstschilderijen en tekeningen. Deze week hebben we ook zoals elk jaar weer mooie
lampionnen gemaakt voor Sint Maarten.
Groep 4
Na de herfstvakantie zijn we lekker aan het werk gegaan. Je kon merken dat de kinderen bijgetankt
hebben en vrolijk en opgeruimd in de klas zitten.
Met rekenen gaat ons nieuwe hoofdstuk onder andere over meten en maten, aftrekken tot 20 en
werken met 10 en 5 tallen tot 100. We oefenen hard om vlot heen en weer te tellen met sprongen van
2, 5 en 10. Een goede oefening is ook doortellen, u zegt bijvoorbeeld 40 en uw zoon of dochter moet

dan verder tellen met sprongen van 5 of 10. Ook verdubbelen en halveren oefenen we regelmatig. De
dubbele van 15 of 35 bijvoorbeeld is dan best lastig. We hebben vorige week besproken van welke
spelletjes je goed leert rekenen, sjoelen, darten, (de kinderen moeten dan punten tellen natuurlijk),
ganzenbord met twee dobbelstenen, kindermonopoly en yathzee (eerst alleen de bovenste helft).
Verder oefenen we dagelijks met technisch lezen, de kinderen zijn eigenlijk nog steeds beginnende
lezers en moeten kilometers maken om het echt onder de knie te krijgen. Thuis dagelijks een stukje
lezen helpt daarbij enorm. Voorlezen blijft belangrijk, omdat wij als juf en u als ouder moeilijker
woorden en teksten kunnen lezen. Dit helpt kinderen bij het oefenen in onthouden van een verhaal en
de inhoud van een verhaal te begrijpen. Voor kinderen vaak het leukste kwartiertje van de dag.
Ons tweede project van het jaar gaat over ‘het menselijk
lichaam’, wat zit er allemaal in je lijf onder je huid wat je niet kunt
zien en wat doet dit allemaal. We zijn begonnen met het tekenen
van grote lijven met daarin alles wat we nu al weten. Daarna
gaan we vragen aan elkaar stellen en bedenken wat we nog niet
weten. We gaan in groepjes met hulp van de juffen informatie
verzamelen en hier iets over schrijven. En aan elkaar vertellen
wat we hebben geleerd.

Groep 6
Met veel plezier kijken we terug op de afsluiting van het project 'Raar maar waar'. Wat hebben we veel
geleerd! Niet alleen over 'raar maar ware' onderwerpen maar ook hoe je iets makkelijker op internet
kunt opzoeken, hoe je een presentatie met elkaar maakt. Na
hun eigen presentatie konden de kinderen ook al heel goed
aangeven wat ze een volgende keer anders zouden aanpakken.
Dit gaan we natuurlijk toepassen in ons nieuwe project
'Nederland Waterland'. Op 19 november gaan we naar
museum 'De Cruquius'. Voorafgaand aan dit bezoek gaan de
kinderen zich verdiepen in hoe het stoomgemaal vroeger
werkte en welke beroepen daar allemaal bij hoorden. Het
project heet dan ook 'Van rattenvanger tot dijkgraaf'. Mochten
er nog ouders zijn die ons naar het museum willen rijden en…. ook een rondleiding willen krijgen dan
zou dat heel prettig zijn.
Met rekenen oefenen we nog steeds veel met vermenigvuldigen en delen met grote getallen. Na de
vakantie was het bij een aantal kinderen even weggezakt maar gelukkig duurde dat maar heel even.
Ook zijn we begonnen met plus- en minsommen onder elkaar uit te rekenen. We schrijven nog wel alle
tussenstappen op.
Met spelling blijven de spellingregels van de korte en lange klanken veel aandacht vragen. Nu in
woorden waarin meerdere spellingcategorieën een rol spelen. (dadelijk, oplossing, grappig)
En….met expressie gaan we natuurlijk een lampion maken en een aantal liedjes oefenen zodat ze 11
november verschillende liedje kunnen laten horen.
Groep 8
Voor de herfstvakantie hebben de kinderen het project “Raar maar waar” afgesloten met presentaties
aan elkaar en natuurlijk op de inloopavond. Het lokaal van groep 8 werd enorm druk bezocht, daar
waren de kinderen natuurlijk enorm blij mee. De bezoekers werden getrakteerd op de vele
onderwerpen maar ook de innerlijke mens werd niet vergeten.
Inmiddels zijn we gestart met het thema reizen, en aan de kinderen is te merken dat ze stonden te
popelen om aan nieuwe werkstukken te gaan beginnen. Na een brainstormsessie en sfeerimpressies
door een presentatie door de juf mochten de kinderen eindelijk aan de slag. Het wordt vast wel weer
een enorm leuk project en we zijn natuurlijk allemaal enorm benieuwd naar de eindproducten! U
wordt op de hoogte gehouden!

Ook zijn we op bezoek geweest bij het sterrencollege.
Hoewel niet alle kinderen uit de groep in aanmerking
komen voor deze vorm van onderwijs is het wel goed
dat ze een kijkje hebben genomen op deze vorm van
onderwijs.
De groep werd in tweeën gesplitst waarbij de ene helft
de lessen wiskunde en handel ging volgen en de
andere groep Engels en Kookles ging volgen. Beide
groepen hebben een kijkje mogen nemen in de school
en hebben bijna alle hoeken en gaten gezien. Van de
paarden en de huisdieren tot aan de gymzaal waar we
in een speciale stoel een “salto” mochten ervaren, en
gelukkig mocht de juf ook even…

Informatieavond voor ouders in de Bibliotheek Haarlem Centrum

Naar het voortgezet onderwijs met dyslexie
Het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs voor je kind is nooit eenvoudig, maar wanneer je
kind dyslexie heeft is het nog lastiger. Dinsdag 3 november geeft Beatrijs Brand, dyslexiespecialist en
GZ-psycholoog handreikingen hoe te komen tot een keuze. Deze informatieavond is voor ouders van
kinderen met dyslexie in groep 7 en 8.
Binnenkort kiest u samen met uw zoon of dochter een school voor voortgezet onderwijs. Waarop kunt
u letten bij het kiezen van een geschikte school als uw zoon of dochter dyslexie heeft? In deze lezing
krijgt u tips aangereikt zodat u weet wat u op de scholen kunt vragen. Ook wordt ingegaan op
schoolbeleid en wettelijke regelingen en is er ruimte voor het stellen van vragen.

Datum en tijd: dinsdag 3 november van 20:00 tot 22:00 uur
Plaats: de Bibliotheek Haarlem Centrum (Gasthuisstraat 32).
Prijs: € 7,- / € 8,50 voor niet-leden.
Reserveer je kaartje online via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

Bibliotheek ZuidKennemerland
Samenwerkende bibliotheken met
hoofdvestiging in Haarlem. Nieuws,
overzicht van activiteiten en
vestigingen, toegang tot catalogus.
Meer informatie...

