Nieuwsbrief KWS
AGENDA

Dinsdag 17 oktober
Madscience voorstelling
Groep 3 t/m 8
Dinsdag 17 oktober
Maarten van Rossem
komt voorlezen in de
groepen 5 t/m 8
Donderdag 19 oktober
Afsluiting KBW
Zaterdag 21 oktober
Start herfstvakantie
Maandag 30 oktober
Studiedag, alle kinderen
zijn vrij
Woensdag 1 november
Hoofdluiscontrole

Beste ouders en/of verzorgers,
Woensdag 4 oktober hebben we de Kinderboekenweek met een echt
kinderboekenmarkt geopend. Veel kinderen hebben een aantal boeken
van thuis verkocht voor het symbolische bedrag van 10 eurocent. Met de
opbrengt van de verkochte boeken konden zij zelf nieuwe boeken van
andere kinderen kopen. Uiteindelijk gingen veel kinderen met een stapel
leuke nieuwe boeken naar huis die zij van een ander kind gekocht hadden.
Aangezien het succes van deze kinderboekenmarkt staat deze ook voor
komend schooljaar weer op de planning!
Aanstaande donderdagavond sluiten wij de Kinderboekenweek af en
nodigen wij u en de kinderen uit op school. Verderop in deze nieuwsbrief
kunt u uitgebreid lezen hoe en hoe laat. Deze avond is gelijk de laatste
avond dat de boekenkraam van Boekhandel de Vries geopend is en dat u
boeken kunt bestellen. Van een deel van de opbrengst kunnen wij onze
schoolbibliotheek weer aanvullen en voor de kinderen nieuwe leesboeken
aanschaffen.
Namens het team wens ik u alvast een fijn weekend!
Debby Schouten-Coesel

Wist u dat:







het kantoor van de directeur zich in de nieuwbouw bevindt
en dat u altijd binnen kunt lopen voor vragen? Blijf niet te
lang rondlopen met een vraag, maar loop even binnen!
onze studiedag van 30 oktober in het teken staat van het
stellen van onderzoeksvragen?
ook groep drie inmiddels is voorzien van nieuwe
samenwerkplekken in de gang en dat de kinderen hier
graag zitten te lezen?
we tijdens de Kinderboekenweek een heuse grimeur op
bezoek hebben gehad in de groepen 5 t/m 8 en dat de
gemaakte wonden levensecht leken?
de kinderen van groep 3, 4 , 5 een dansworkshop hebben
gehad van een dansdocent en dat zij hebben gedanst op
‘griezelmuziek’.
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Kinderboekenweek
De kinderboeken week is inmiddels begonnen. Woensdag 4 oktober was de aftrap met een boekenmarkt. Er is
veel verkocht en gekocht door de kinderen en wij hopen dat ze veel leesplezier zullen hebben aan de nieuwe,
oude, boeken.
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn vrijdag 6 oktober voorgelezen
door Ad van Nieuwpoort uit het boek De Griezels van Roald Dahl. De
kinderen vonden zowel het voorlezen als het verhaal zelf erg leuk. De
bovenbouw wordt nog voorgelezen door Maarten van Rossum dat zal op
dinsdag 17 oktober plaatsvinden. We zijn erg benieuwd!

In de groepen 5 t/m 8 heeft afgelopen maandag een grimeur een
presentatie laten zien over haar werk. Ook heeft zij een paar kinderen per groep “toegetakeld” de kinderen
kwamen met bijzondere verwondingen de school uit, ze waren bijna niet van echt te onderscheiden! Ook toen
de kinderen uit groep 8 met hun verwondingen de gymles bij juf Freya binnen
kwamen lopen, moest zij ook even 2x kijken, zo echt leek het!
Dinsdag 10 oktober hebben de kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 een
dansworkshop gehad. Het thema was griezeldans en werd gegeven door
dansleraressen in de gymzaal van de school. De kinderen hebben genoten van de
les en heerlijk bewogen op muziek.
De groepen 6, 7 en 8 gaan in de periode van de kinderboekenweek allemaal op
bezoek bij “In het donker gezien” in IJmuiden. Hier leren zij hoe het is om in het
donker te leven, oftewel, hoe het is om blind te zijn. Donkerte hoeft namelijk niet eng te zijn, en dat leren de
kinderen op deze plek.
Alle activiteiten en gastdocenten worden georganiseerd door de ouderraad. Het is af en
toe even passen en meten in de roosters van alle groepen maar voor de kinderen is het
een enorme verrijking.
De boekenkraam van boekhandel De Vries in de hal wordt gelukkig ook druk bezorgd.
Dagelijks zitten de ouders van de ouderraad, voor- en na schooltijd, klaar om uw
bestelling(en) op te nemen.
De afsluiting van de Kinderboekenweek zal zijn op donderdagavond 19 oktober.
Groepen 1-2 afsluiting in de klas 18:30 – 19:30
In deze groepen is een “kruip- en sluiptocht door het bos en het hol van de Gruffalo”, aansluitend aan deze
belevenis kunt u als ouder een kijkje nemen in de groep en al het gemaakte werk van de afgelopen periode
bekijken.
Groepen 3-4-5
18.30-19.00 boekenbal in de gymzaal (alleen voor de kinderen)
19:00 – 19:30 inloop in de klas
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Groepen 6-7-8
18.30-19.00 Inloop in de klas (alleen voor de kinderen, zij mogen griezelig verkleed)
19:00 – 19:30 boekenbal in de gymzaal

Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2A:
In de kinderboeken week werken we over verschillende boeken ; Max en de Maximonsters, de Gruffalo en het
letterwinkeltje. Tijdens het werken hebben we geweldige monsters geplakt en op het schildersbord de Gruffalo
geverfd. Ook hebben we een geweldig leuke speeltafel in de klas waar de Gruffalo deze week mag wonen. We
leren de letter g van Gruffalo en stempelen of schrijven we woorden na over het verhaal. De kleuters zijn gek op
dansen en leren van een dans juf de monster en krokodillen dans. Tijdens de inloop avond mogen jullie de
werkjes van de kleuters bewonderen.

Groep 3:
Wat wordt er hard gewerkt in groep 3! Om de dag leren we een nieuwe letter. We kennen nu de i, e, aa, ee, k,
m, s, p, r, v, n en de t. Met het klikklakboekje kunnen we al heel wat woorden maken. Tussendoor doen we vaak
even een kort spelletje waarbij we flink bewegen. Afgelopen maandag heeft groep 8 geholpen met het uitleggen
van de spelletjes van de speelleesset. Komende weken gebeurt dat nog een paar keer zodat we de spelletjes over
een tijdje ook zonder hulp kunnen spelen.
Afgelopen vrijdag kregen we bezoek in de klas. Samen
met groep 4 hebben we geluisterd naar het verhaal: ‘de
rode vogel’. Ad van Nieuwpoort (de vader van Trui) las
het spannende en ook zielige verhaal voor. Gelukkig
eindigde het verhaal heel mooi! Het verhaal was best
lang maar er werd heel goed geluisterd en gekeken naar
de mooie platen. Bedankt Ad!
Donderdag was er weer een activiteit rond de
Kinderboekenweek. Dit keer gingen we dansen. De
kinderen dansten dat ze in een achtbaan zaten die langs
monsters, stinkende sokken en vliegende draken kwam.
Dit hoorde allemaal bij het lied ‘gruwelijk eng’ van Kinderen voor Kinderen.
Ook leren we veel over dieren die je niet zomaar op straat zou willen tegenkomen zoals een olifant, een tijger of
een vogelspin….
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Groep 5:
Deze weken staan in het teken van de Kinderboekenweek, de gesprekken en het project strand, zee en duinen.
We hebben deze week een zeer indrukwekkende workshop grimeren gehad. De wonden die Annelieke maakte,
leken zo echt, dat sommigen kinderen dachten dat ze echte zombies waren. Sommige ouders schrokken flink
toen de kinderen uit school kwamen met bloederige wonden. Maar het waren zoveel kinderen met bloed, dat
het niet echt kon zijn! Ook hebben we prachtig gedanst o.l.v. een echte dans juf van de balletacademie en hebben
we het liedje van Kinderen voor Kinderen gezongen. Tussendoor hebben alle kinderen een voorblad voor hun
portfoliomap gemaakt voor groep 5. De mooiste tekeningen zijn voorbij gekomen. Dan hebben we ook nog ons
project waar we de schoenendozen nog voor moeten versieren, tekeningen afmaken etc. Gelukkig vinden de
kinderen tussendoor ook nog de concentratie voor het gewone reken-, taal- en spellingswerk.
Donderdag 19 oktober kunt u in de klas bekijken hoe mooi het eindresultaat van het project is geworden. De
tekening van uw eigen kind op het portfolioblad ziet u of heeft u gezien tijdens het leerling-ouder-leerkracht
gesprek.
Groep 7:
We genieten met elkaar van de Kinderboekenweek met als thema “Gruwelijk eng”. Maandag hadden we bezoek
van een echte grimeur die ons vertelde over haar werk en foto’s liet zien van door haar gemaakte nepwonden.
Daarna heeft ze ons laten zien hoe ze deze wonden maakt. Daardoor konden de kinderen ’s middags hun ouders
laten schrikken. Het was een spannende, leuke en leerzame les.

Dinsdag gingen we naar “In het donker gezien”. Daar hebben we ervaren hoe het is als je niets kunt zien. Je moet
je andere zintuigen veel beter gebruiken. Door te voelen, te ruiken en te horen kun je ook heel veel informatie
krijgen. Het was spannend om de donkere ruimte in te gaan. We liepen over verschillende ondergronden zoals
gras, houtsnippers en grind. We moesten een beeld voelen en omschrijven hoe het eruit zou zien. Is het een man
of een vrouw? Draagt hij of zij een korte of lange broek? Wat voor schoenen? Wat heeft hij/zij op het hoofd en
in de handen? Met elkaar kwamen we een heel eind! Een drukke weg veilig over steken door goed te luisteren
naar het tikken van het verkeerslicht. Al die op- en afstapjes waren erg lastig. Spannend allemaal maar ook heel
leerzaam en leuk. De kinderen hebben ook voelbingo gespeeld en hun naam getypt in braille.
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