Nieuwsbrief KWS
Beste ouders en/of verzorgers,

AGENDA
Dinsdag 11 oktober
Frans Hals museum
Groep 4
Donderdag 13 oktober
Afsluiting
Kinderboekenweek
Zaterdag 15 oktober
Start herfstvakantie
Maandag 24 oktober
Salomo studiedag
Alle kinderen zijn vrij
Woensdag 26 oktober
Luizencontrole

Woensdag 5 oktober is de Kinderboekenweek officieel van start gegaan.
Deze ochtend hadden wij bezoek van een aantal omaatjes en opaatjes die
met de kinderen op het plein liedjes hebben gezongen uit
grootmoederstijd.
Op school werken de kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 al enkele
weken aan dit thema en zijn ze met de klas op onderzoek uit. Aan de hand
van onderzoeksvragen nemen ze een duik in het verleden. Donderdag 13
oktober kunt u in de klassen een kijkje nemen en zien wat de kinderen zo
al geleerd hebben.
Sinds afgelopen dinsdag staat ook de boekenkraam van boekhandel
De Vries weer in de school. Iedere dag wordt de kraam bemand door
ouders en kunt u boeken bestellen. De kraam zal tot vrijdag 14 oktober op
school staan en van de opbrengst wordt er 15% aan school geschonken.
Voor dat bedrag kan de school haar de bibliotheek weer voorzien van
eigentijdse boeken.
Denkt u er nog even aan dat de eerste dag na de herfstvakantie een
studiedag is en dat de kinderen maandag 24 oktober vrij zijn?
Alle leerkrachten van Salomo hebben een gezamenlijke dag welke geheel
in het thema van de brede ontwikkeling van het kind zal staan.
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Wat mogen de kinderen meenemen als tussendoortje en lunch?
De kinderen nemen voor het tussendoortje en de lunch zowel iets te eten
als te drinken mee naar school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen
gezond en verantwoord eten en drinken mee krijgen. Eén stuks fruit en
wat drinken is een prima tussendoortje. Voor de lunch nemen de kinderen
brood en wat te drinken mee.
Snoep, chocoladekoeken, frisdrank zijn niet toegestaan om mee te nemen
als tussendoortje of voor de lunch.
Ook kunt u via de school voor beide pauzes schoolmelk afnemen.
Aanmelden kan via de website www.campinaopschool.nl.
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Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2A
Deze week zijn wij in de kleuterklas aan het werken over de
Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is ‘voor altijd jong’. We leren
de letter g van grootouders, plakken en knippen een gezicht van oma
en opa, houden een kringgesprek over de dagen van de week en
bespreken de begrippen vandaag, morgen, en gisteren. Groep 2 maakt
een werkboekje over oma en opa. De oma van Bebel heeft bij ons in de
kring een prachtig verhaal voorgelezen, vol aandacht zaten de kleuters
naar haar te luisteren. Wat leuk dat er volgende week nog een paar
oma’s komen voorlezen in de kring. Opa’s zijn natuurlijk ook van harte welkom hoor!
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!
Ook is de Kinderboekenweek van start gegaan, het thema is Opa’s en Oma’s, voor altijd jong. Afgelopen
woensdag hebben we hiervan de opening meegemaakt. Er waren ineens allemaal oma’s en één opa die op het
plein er een feestelijke opening van hebben gemaakt. Zij zongen een paar liedjes uit hun eigen jeugd, zoals:
Klein, klein kleutertje en Papagaaitje leef je nog.

Daarna hebben we in groep 3 les gehad van een echte oma, zij was vroeger kleuterleidster en heeft met ons
een lesje bouwen gedaan zoals ze dat zelf vroeger ook deed. Ook heeft ze een mooi verhaal voorgelezen van
Spekkie de spreeuw. Na afloop kregen we ook allemaal een spekje. In de aankomende week krijgen we in groep
3 nog veel meer opa’s en oma’s op bezoek die komen voorlezen of vertellen, super leuk!
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Groep 5
We blijven met spelling hard oefenen met de klinkerdief en de verdubbelaar. Met rekenen hebben we bijna alle
tafels in ons tafelboekje geschreven en zijn begonnen met deelsommen. Ook klokkijken komt weer aan bod en
dat is niet makkelijk!
Vorige week was er een voorstelling van ‘Science’ waarbij allerlei proefjes
werden gedaan met ijs en vuur.
In het kader van het thema hebben we geschilderd op muziek, opa’s en
oma’s geïnterviewd en hebben we een memory met dieren van vroeger
gemaakt én gespeeld. Tijdens de creatieve middagen hebben we een
bodypercussie geleerd en gedanst op samba, jazz, opera en hardrock.
Hier laten we u volgende week graag wat van zien tijdens de afsluiting van het thema.
Groep 7
De trein van groep 7 is onderweg ligt keurig op koers en met de juiste snelheid.
De stations van breuken, oppervlakte, de d’s en t’s en trema’s zijn we
ondertussen gepasseerd en borrelen nog na in de wagons achter ons. Af en toe
nemen we de stoomtrein en zitten we in de tijd van de opa’s en oma’s, dan is er
ineens een Michiel de Ruyter, Lodewijk Napoleon, Annie MG Schmidt, Eise
Eisinga en leuken we de boel nog extra op met een liedje uit Ja Zuster, Nee Zuster
met m’n opa m’n opa m’n opa.
Toch een beetje nieuwsgierig geworden ? We presenteren het graag aan u
tijdens de afsluiting van het thema.

Jarig in de maand oktober
1-10 Olivier gr. 3

10-10 Stan gr. 3

22-10 Jet gr. 4

2-10 Mei-li gr. 6

11-10 Roberto gr. 8

29-10 Sara gr. 8

4-10 Pim gr. 1A

11-10 Otto gr. 1A

31-10 Joris gr. 2A

6-10 Feiko gr. 7

12-10 Noah gr. 5

8-10 Noëlle gr. 8

18-10 Morris gr. 1B

10-10 Philine gr. 5

22-10 Ties gr. 5

