Nieuwsbrief KWS
AGENDA
Vrijdag 30 juni
Ouderfeest
‘Summer Breeze’
Woensdag 5 Juli
Thijsse’s Hof groep 6
Woensdag 5 juli
Groep 8 op kamp
Donderdag 6 juli
Margedag groep 1 t/m 3
Leerlingen zijn vrij

Beste ouders en/of verzorgers,
Dinsdag 27 juni was de dag van de landelijke prikactie. Bijna alle scholen in
Nederland begonnen een uur later met lesgeven. Zo ook de KWS. Om half
negen hebben wij met elkaar achter de school bij de nieuwbouw buiten
ontbeten en hebben we tijd gemaakt om eens met elkaar in gesprek te
gaan. Of de actie effect heeft gehad, weten we nog niet. Mocht blijken dat
het niets heeft uitgehaald, dan kan het zo zijn dat er andere acties volgen.
Wij willen u bedanken voor uw begrip en steun!
Woensdag 28 juni hebben de leerlingen van groep 6 en 7 van de KWS
samen met andere scholen uit de gemeente Bloemendaal het 40-jarige
bestaan van de muziekschool Jaap Prinsen muzikaal gevierd. Na de
meivakantie hebben de leerlingen elke week les gehad van een
muziekdocent en ze hebben met veel plezier 7 liedjes ingestudeerd. En
met resultaat! Wat klonk het goed, het plezier straalde ervan af!

Vrijdag 7 juli
Groep 8 komt terug van
kamp
Dinsdag 11 juli
Kennismaken leerkracht
komend schooljaar
Woensdag 12 juli
Groep 3-7 Rapport mee
De laatste weken van het schooljaar zijn inmiddels aangebroken. Verderop
in deze nieuwsbrief het laatste nieuws over de verbouwing.
De kinderen hebben samen met hun ouders hun laatste ouder-kindleerkrachtgesprek. Tijdens dit gesprek zal het kinderportfolio onderdeel
van het gesprek zijn. De leerlingen van groep 7 krijgen hun voorlopig
advies te horen en dan is er weinig tijd voor het portfolio. Daarom zal u
door de leerkracht van groep 7 een uitnodiging ontvangen om in één van
de laatste weken het kinderportfolio tijdens een inloopmoment samen
met uw kind te bekijken.
De leerkracht van de huidige groep van uw kind draagt het kinderportfolio
over aan de leerkracht van de volgende groep.
Wij gaan van deze laatste weken een paar mooie weken maken!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
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Formatie en leerlingenaantal 2017-2018
Nu het schooljaar bijna om is, is iedereen nieuwsgierig welke leerkracht er volgend schooljaar voor welke groep
staat. Inmiddels is de groepsindeling bijna rond en zullen wij u binnenkort informeren.
Zoals u weet zijn de scholen van Salomo groot voorstander van mobiliteit. Wij willen de leerkrachten de kans
geven om ook op andere scholen van de stichting te werken, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en
ontplooien. In maart heeft juf Afke aangegeven dat ze op zoek was naar een nieuwe uitdaging. Deze uitdaging
heeft zij gevonden in de Willem van Oranjeschool in Haarlem. Een groot gemis voor ons, maar wij wensen Afke
heel veel plezier en succes op de Willem van Oranjeschool.
Gelukkig kan ik u laten weten dat wij inmiddels een nieuwe collega hebben gevonden die Afke zal opvolgen.
Tijdens de kennismaking/wenochtend, dinsdag 11 juli, zal zij komen kennismaken met de groep.
Nu de economie en de huizenmarkt aantrekt, verhuizen er ook veel gezinnen uit omliggende steden naar
Overveen of Haarlem. Aan het begin van dit schooljaar zullen er in enkele groepen nieuwe leerlingen
instromen. Ook zij komen op 11 juli kennismaken. Voor leerlingen die tussentijds instromen hanteren wij het
aannamebeleid zoals opgenomen in de schoolgids.
Naast de cluster ICT-er en de internbegeleider zijn wij verheugd dat wij komend schooljaar ook ruimte hebben
voor een remedial teacher.

Wist u dat:









Er vanavond een ouderfeest is, georganiseerd door de oudercommissie? Wij wensen jullie veel plezier bij
Bruxelles aan Zee!
Groep 3 volgend schooljaar in het nieuwe lokaal op de begane grond les zal krijgen?
Op de bovenverdieping groep 8 les zal krijgen?
Er nieuwe kasten zijn aangeschaft voor het lokaal beneden?
Ook het nieuwe halletje bij groep 3 zo wordt ingericht dat het uitnodigt om samen te werken?
We komend schooljaar met de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen (groep 3) gaan starten?
Groep 8 intensief aan het oefenen is voor de musical? En dat zij komende week even een pauze nemen en
op kamp gaan?
De groepen 5 t/m 8 komend schooljaar muziekles krijgen van de muziekschool?

Verbouwing
Inmiddels zitten we ook in de laatste fase van de nieuwbouw. Vorige
week is de steiger weggehaald en nu is de gehele gevel zichtbaar. Binnen
zijn de muren gestuct en voorzien van een soort scanbehang. Nu is de
schilder alles aan het schilderen. Er wordt boven hard gewerkt aan het
trapgat, zodat er straks een mooie doorgang is naar het lokaal van groep 8
en het atelier. De toiletten zijn betegeld en het wachten is op de plaatsen
van het systeemplafond. Daarna kan de vloer gelegd worden en dan is het
echt bijna klaar! Als alles meezit kunnen we op de laatste schooldag het
meubilair van groep 3 en groep 8 in het nieuwe lokaal plaatsen en zullen
wij op maandag 4 september de nieuwe ruimtes in gebruik nemen. In
september volgt er dan ook een feestelijke opening!
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Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2B
Het thema van de afgelopen weken was sprookjes. Natuurlijk hebben we veel verschillende sprookjes
voorgelezen. Ook het sprookje van Roodkapje. Met het mandje van Roodkapje hebben we allerlei taalspelletjes
gedaan. Zoals het benoemen van de voorwerpen en het tellen hoeveel klapjes ( lettergrepen ) deze voorwerpen hebben.
Ook het verzinnen van woorden die rijmen op de spullen uit het mandje. In sprookjes komen vaak kastelen voor. Daarom
konden de kinderen in de bouwhoek hun eigen kasteel bouwen. En natuurlijk was er de mogelijkheid om je te verkleden
als echte ridder of prinses.

Deze week zijn we met een nieuw thema gestart. Het thema gaat over vakantie en reizen. Elke week gaan we op
reis naar een ander land. In de klas maken we een reisbureau om onze reizen voor de komende weken te kunnen
boeken. Deze week stond Engeland centraal. We hebben Engelse liedjes geleerd en tot 10 geteld in het Engels.
Volgende week gaan we naar Frankrijk!
Groep 4
De kinderen hebben ontzettend hard gewerkt tijdens
de afgelopen weken. De werklui hebben ondertussen
de steiger van de nieuwbouw weggehaald, dus wij
kijken nu tegen een prachtige bakstenenmuur. De
ramen van de lokalen en van het kantoor van juf
Debby staan vaak open, wat er op wijst dat ze binnen
hard aan het werk zijn. Leuk om te zien hoe
enthousiast de kinderen zijn over het nieuwe
gedeelte van de school.
We zijn hard bezig met het thema water. We hebben de zee al meer aangekleed met de vissen. De kinderen
hebben afgelopen week een onderwatertekening gemaakt. Verder mogen de
kinderen nog steeds vragen over water inleveren, zodat we deze kunnen gaan
onderzoeken!
Water en vuur zijn elkaars grootste vijanden, daarom hadden we afgelopen
dinsdag de brandweer te gast in de klas. De kinderen hebben een uur lang
ademloos geluisterd naar de verhalen van de brandweer. De kinderen weten nu
waar de brandweer allemaal voor komt en dat ze niet alleen komen als er vuur is.
Ze komen ook bij een verkeersongeval, een dier in nood, waterongeval en ze
geven natuurlijk voorlichtingen!
Verder hebben we het verschil geleerd tussen vuur en brand. Een brand is groot
en ongecontroleerd en vuur is klein en onder controle. De kinderen weten precies
wat ze moeten doen wanneer zij zelf in de brand staan. Als eerste moeten ze niet hollen, maar rollen en
vervolgens eerst water, de rest komt later. Of ze dan ook hun kleding aan moeten houden of niet dat weten ze
ook! We hebben een ontzettend tof werkboekje van de brandweer gehad met daarin informatie over wat je moet
doen als je als kind 112 moet bellen. De brandweer heeft ook uitgelegd dat je 112 nooit voor de grap mag bellen.
Weet u hoe snel een woningbrand ontstaat?
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De laatste weken van het schooljaar staan voor de deur. We gaan de laatste weken zo normaal mogelijk doen.
Volgende week staan de ouder-kind gesprekken gepland. De kinderen hebben weer werk uitgekozen om over te
vertellen aan u! Ze hebben er zin in!
Groep 6
Afgelopen weken hebben we in groep 6 heel hard geoefend op de liedjes die we moesten leren voor het optreden
in Caprera. Woensdagmiddag om 17.00 uur was het dan eindelijk zover. Samen met 5 andere scholen lieten we,
onder begeleiding van een echte band, zien wat we allemaal geleerd hadden. Bij sommige liedjes zoals bij ‘Kom
van dat dak af!’ mochten we helemaal los gaan, bij andere liedjes zoals ‘Heijamano’ moesten we juist heel goed
naar elkaar luisteren omdat er wel 3 verschillende partijen waren die door elkaar heen zongen. En bij de
fruitcanon moest je ook goed in de maat blijven. Wat werd er enthousiast gezongen en wat leuk dat de hele klas
deze middag aanwezig kon zijn en …. dat het openluchttheater, ondanks de regen, toch zo vol zat!
Ook zijn we druk bezig met het voorbereiden van de portfoliogesprekken. De kinderen denken na over waar ze
trots op zijn en waar ze aan willen gaan werken in groep 7. Ook kijken ze of ze hun doelen van de afgelopen
periode gehaald hebben en waarom iets wel of niet gelukt is.
In de schooltuin hebben we het vooral erg druk met het verwijderen van onkruid. Van de gezaaide plantjes doen
helaas de meeste het niet zo goed, maar gelukkig zien we wel enkele kropjes sla, een paar peterselieplantjes, een
zonnebloem, een paar bietjes en een courgette. Zo leren we toch wat verschillende groenten herkennen.
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Mad Science Zomerkamp, een goed idee!
Geen dag is hetzelfde bij het FREAKY programma van Mad Science Noord-Holland
deze zomer. Speel een spion, met geheime codes en stiekeme snufjes. Los een
misdrijf op als een rechercheur, door bewijsstukken te onderzoeken. Zie ze vliegen
na een dag over luchtvaart, en leer over robots door kennis te maken met coderen.
Het worden weer waanzinnige dagprogramma's, met veel experimenten en
gezelligheid. Lekker veel doen staat voorop, want je leert het meest wanneer je
plezier maakt en zelf ontdekkingen doet. We gaan volop aan de slag met

wetenschap en techniek en natuurlijk gaan we ook naar buiten om te
spelen en te experimenteren.
Schrijf nu in voor een week vol activiteiten, ontspanning en
experimenten!
PRAKTISCHE INFORMATIE










Van 24 juli t/m 31 augustus
Van 9:00 tot 16:00 uur
Vier dagen met een eigen thema
Op diverse gave locaties
Professionele begeleiding
Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar
Inclusief lunch
Inclusief experimentjes voor thuis
Bekijk het digitale magazine

DE LOCATIES








Amstelveen - Bibliotheek Amstelveen Stadsplein
Amsterdam - VondelCS
Castricum - De Hoep
Cruquius - Museum De Cruquius
Haarlem - Teylers Museum
Hoofddorp - Bibliotheek Hoofddorp Centrale
Naarden - Nederlands Vesting Museum

