Nieuwsbrief KWS
AGENDA

Donderdag 10 november
Kunst en cultuurmiddag
Vrijdag 11 november
Afsluiting project groep 8
Donderdag 17 november
Kunst en cultuurmiddag
Maandag 28 november
Voorstelling De Witt
groep 8
Dinsdag 6 december
Studiedag, alle kinderen
zijn vrijdag
Wijzigen van margedag
groep 1 t/m 3
In de kalender staat
aangegeven dat de
leerlingen van groep 1
t/m 3 een margedag
hebben op donderdag 22
juni. Deze dag hebben in
verband met het kamp
van groep 8 moeten
verplaatsen naar
donderdag 6 juli.

Beste ouders en/of verzorgers,

De herfst is begonnen, de klok is een uurtje teruggezet, er breekt een
periode vol gezellige festiviteiten aan. Op het plein vallen de blaadjes naar
beneden en hoewel de conciërge iedere week het plein netjes maakt is
het bijna onbegonnen werk. De bladeren op de grond nodigen de kinderen
ook uit om heerlijk mee te spelen, hele vestingmuren worden er gebouwd.
In de groepen wordt druk gewerkt aan de lampionnen, zodat de kinderen
op 11 november het Sint Maartenfeest kunnen vieren.
Inmiddels zijn de groepen 3 t/m 7 ook aan het tweede thema begonnen.
Zo is het thema in de groepen 3 en 4 ‘Feest’ in de groepen 5 en 6 ‘Energie’
en in groep 7 ‘Europa’. Groep 8 rond op dit moment het eerste project
over de Tweede Wereldoorlog af en de ouders van groep 8 hebben
inmiddels een uitnodiging ontvangen voor de afsluiting van het project.
Ook in deze nieuwsbrief plaatsen we, naast het nieuws uit de groepen,
informatie uit de schoolgids. Wilt u de gehele schoolgids nalezen, deze
vindt u op de website van de school.
Namens het team wens ik u een goed weekend,
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Schoolfotograaf
Dinsdag 25 oktober hebben alle leerlingen een inlogcode van de
schoolfotograaf ontvangen. U kunt tot 8 november via de website van de
schoolfotograaf en met uw inlogcode de foto’s bestellen. Indien u na 8
november de foto’s bestelt worden er verzendkosten door de
schoolfotograaf in rekening gebracht.
Oproep!
De kerstcommissie is al begonnen met het voorbereiden van de
kerstviering. We zouden het erg leuk vinden als er weer een koor van
ouders is, die op het plein kerstliederen zingen. Wie wil er meedoen? En, is
er ook een ouder die het koor zou willen dirigeren en begeleiden op de
piano? U kunt zich opgeven bij Annelies Prins (groep 1/2b) en Marion
Kroon (groep 5).
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Inschrijven leerlingen
Er is een behoorlijke toeloop van leerlingen op de KWS. Aangezien wij niet de ambitie hebben om te groeien,
maar streven naar een stabiel leerlingenaantal, is het belangrijk dat we per geboortejaar niet te veel leerlingen
aannemen.
Uit onze administratie blijkt dat sommige leerlingen nog een jonger broertje en/of zusje hebben en dat deze nog
niet met een officieel inschrijfformulier in ons administratiesysteem staat. Om teleurstellingen te voorkomen, is
het belangrijk dat alle kinderen geboren in 2014 of 2015 staan ingeschreven. Twijfelt u of al uw kinderen staan
ingeschreven, loop dan gerust even binnen, dan kijken wij het voor u na!

Informatie uit de schoolgids
Mijn kind is jarig, wat mag hij/zij trakteren?
Kinderen mogen trakteren als ze jarig zijn, iets lekkers is altijd een verrassing, maar maak het niet te gek. Een
cadeautje of een overdadige traktatie met verschillende snoepjes is echt niet nodig. De leerling mag dit voor de
eerste pauze aan de kinderen in de klas uitdelen. Ook mag uw kind alle groepen langs om de leerkrachten te
trakteren. Wanneer uw kind overgevoelig is voor kleur- of smaakstoffen of andere (toevoegingen aan)
voedingsmiddelen, is het van belang dit aan de groepsleerkracht te melden. Bij traktaties kan hier dan rekening
mee gehouden worden. Op school mogen de kinderen niet trakteren op lolly’s en harde zuurtjes.
Uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes kunt u het beste bij de genodigden in de brievenbus doen. Dit om de
teleurstelling bij kinderen die niet worden uitgenodigd te voorkomen. Lukt dit niet, dan mag uw kind na schooltijd
de uitnodigingen uitdelen.

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2B
Het thema van deze periode is herfst. Zoals altijd beginnen we met het maken van een woordweb.
We hebben besproken welke woorden bij de herfst horen. Daarnaast hebben we de namen van de
verschillende herfstvruchten geleerd. Van beukennootjes tot tamme kastanjes.
Ook leren we een nieuwe letter: de R van regen.
In de zandtafel hebben de kinderen holletjes gemaakt voor de vele dieren die in het bos wonen. Verder hebben
ze een paraplu gevouwen en zichzelf eronder getekend. En natuurlijk leren we leuke liedjes die over de herfst
gaan. Juf Marijne had haar gitaar meegenomen en heeft de liedjes begeleid. De kleuters vonden het erg leuk.
Deze week zijn we ook begonnen met het maken van lampionnen voor Sint Maarten.
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Groep 4
Hoewel het alweer een tijdje geleden is willen we toch graag nog met u delen wat een ontzettend leuke
excursie we hebben gemaakt naar het Frans Hals museum. We zijn daar rondgeleid en hebben schilderijen
gezien van blote mensen die gekke dingen deden, oude zeeschepen, huiskamers, keukens met eten en allemaal
portretten van belangrijke mensen. Frans Hals had namelijk elf kinderen en hij verdiende zijn geld door
portretten te schilderen van belangrijke, rijke Haarlemmers.

Onderweg kwamen we Cornelia Vooght tegen die uit haar lijst was gestapt. Van haar hebben we woorden
geleerd die wel vierhonderd jaar oud zijn en ze heeft ons leren dansen. We moesten ook goed opletten of de
suppoosten haar niet zouden zien, want die mochten niet weten dat ze vrij rondliep. Gelukkig was ze op het
eind weer netjes terug in haar lijst met haar ‘vlieger’ aan.
Ondertussen is de herfstvakantie alweer voorbij en zijn we weer verder gegaan met de lessen. Bij spelling
moeten we woorden leren waarbij je niet of niet goed hoort wat je moet schrijven. Zoals de ‘f’ of de ‘v’, de ‘ou’
of de ‘au’ en de ‘ei’ of de ‘ij’. Bij rekenen zijn we aan het leren waar we getallen tot 100 op de getallenlijn
kunnen vinden en we leren van 0 naar een getal te springen of van 100 terug te springen op diezelfde
getallenlijn. Deze vaardigheden zijn nodig om straks met behulp van de getallenlijn plus en min sommen tot 100
te kunnen maken. Die getallenlijn is een hulpmiddel tijdens het rekenen en belangrijk om het begrip van de
getallen en hun relaties te vergroten.
We zijn gestart met een nieuw project. Het thema is FEEST waarbij we ons richten op feesten die in Nederland
door grote groepen mensen op hetzelfde moment gevierd worden. We hebben nu geïnventariseerd welke
feesten we kennen en gaan daarna op onderzoek uit. De kinderen komen waarschijnlijk ook met vragen voor
hun groepje bij u. We zijn benieuwd wat ze allemaal gaan vinden te leren over die feesten en hun herkomst.
Groep 6
Na de vakantie zijn we vol energie aan de gang gegaan met ons nieuwe thema ‘Energie’. In kleine groepjes zijn
de kinderen aan het uitzoeken hoe zonne-energie, windenergie, kernenergie enz. werken. De bedoeling is dat
er over een paar weken maquettes zijn gemaakt die daar wat meer uitleg over geven…
Bij topografie hebben we de provincie Overijssel bestudeerd. Volgende week is de toets en inmiddels zijn we
begonnen met het verkennen van de provincie Zeeland.
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Bij rekenen zijn we regelmatig bezig met het verdelen van bijv. chocoladerepen in stukken. Het benoemen van
de stukken is voor veel kinderen nog best lastig. Maar gelukkig komen deze sommen nog heel vaak aan bod dit
jaar.

Bij spelling oefenen we met woorden die eindigen op de b of p en de d of t. De woorden worden natuurlijk wel
steeds wat lastiger dus we schrijven momenteel heel veel samenstellingen met een d/t en b/p waarin ook nog
lange en/of korte klanken zitten (spinnenweb, brandweermannen)
Groep 8
Vanaf februari zijn de kinderen van groep 8 vooral bezig met het maken van de juiste schoolkeuze, in de klas
praten we regelmatig over schoolkeuzes en welke vormen er van onderwijs zijn. Het is heel interessant om te
horen hoe sommige kinderen hun schoolkeuze gaan maken of wat zij in hun hoofd hebben waar de nieuwe school
aan moet voldoen. Natuurlijk hebben de kinderen ook vragen over het een en ander, en daar proberen we samen
antwoorden op te vinden. Sommige kinderen weten van oudere broers en zussen al een beetje hoe het er op een
VO-school aan toe kan gaan. De dinsdag na de herfstvakantie vielen de kinderen na de studiedag meteen met de
neus in de boter, we brachten met de groep een bezoek aan het Mendelcollege. Na een korte introductie hebben
de kinderen een tweetal lessen gevolgd. De vakken Frans en muziek voor ons op het rooster. Bij de Franse les
hebben de kinderen aan de hand van gebarentaal een aantal woordjes Frans geleerd. Voor de een kan dit
ondersteunend werken, maar voor de ander ook weer niet. De tweede les die de kinderen volgden was muziek.
De kinderen hebben een aantal liedjes gezongen en er mocht zelfs heerlijk op de djembe’s worden gespeeld.
Na deze lessen volgde een korte ontmoeting met oud leerlingen van de KWS en mochten er vragen worden
gesteld. Natuurlijk gingen de vragen over het “vele” huiswerk, de schooltijden, kluisjes, boekentassen e.d. erg
nuttig en leerzaam voor de groep. Daarna volgde een korte rondleiding door de school en konden we het Mendel
ook even in “bedrijf” zien. Erg leerzaam en nuttig. Het volgende schoolbezoek staat alweer op de planning, we
zullen dan een bezoek gaan brengen op het Kennemer Lyceum.

