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Agenda

De Kinderboekenweek bestaat 60 jaar en heel toepasselijk is het thema
van dit jaar feest. Aanstaande maandag 29 september willen wij om
14.20 uur met een dans de Kinderboekenweek openen. Komt u gezellig
met ons mee swingen?
Op donderdag 9 oktober willen wij de Kinderboekenweek met een
lustrumdiner afsluiten. Wij zullen met de kinderen op school eten en
hebben daarbij uw hulp nodig. U ontvangt van ons begin volgende week
een brief met alle informatie over het lustrumdiner.
Natuurlijk is boekhandel de Vries tijdens deze week weer van de partij.
Vanaf maandag 6 oktober staat er in de hal van de school een
boekenstand. In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen de bestelde
boeken op school afgeleverd worden.
Samen met de kinderen hopen wij er weer een leesfestijn van te maken!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Daltonplanbord
Tijdens de studiedag van 16 september hebben wij met elkaar de
plannen rondom het daltonplanbord besproken. Op dit moment hangt er
in iedere klas een dagplanning. Op de dagplanning kunnen de kinderen
zien wanneer welke activiteit plaatsvind en wanneer we zelfstandig
werken. Gezien de ontwikkeling die de school heeft doorgemaakt, zijn
wij van mening dat ons planbord een upgrade nodig heeft. Voor de
kinderen is het belangrijk om te weten wanneer zij instructie hebben en
alle andere tijd is zelfstandig werktijd, of wel daltontijd. Om alvast een
klein voorproefje van het nieuwe planbord te geven ziet u hieronder een
afbeelding van het bord.

We streven ernaar om in
november met het
nieuwe bord te gaan
werken.

Maandag 29 september
Start Kinderboekenweek
14.20 uur opening op
het schoolplein
Woensdag 1 oktober
Landelijke start
Kinderboekenweek
Donderdag 2 oktober
Schoolvoetbaltoernooi
groep 8
Donderdag 9 oktober
Afsluiting
Kinderboekenweek met
een lustrumdiner voor
de kinderen. Aanvang
18.00 uur.

Jarigen
25 sept. Tobias gr. 1B
29 sept. Eli gr. 2A
29 sept. Geert gr. 7
01 okt. Olivier gr. 1A
02 okt. Mei-Li gr. 4
03 okt. Annelie gr.7
08 okt Noëlle gr. 6

Groep 1-2B
Deze week zijn we gestart met het thema ‘Feest!’. Dit is het thema van
de Kinderboekenweek. Samen met de kinderen hebben we een
woordveld rond het woord feest gemaakt. Welke begrippen horen bij
het woord feest?
In de klas hebben we het boek ‘Kikker en een heel bijzondere dag’
voorgelezen. Waarbij Haas een verjaardagsfeest organiseert voor Kikker.
Bij feest horen cadeautjes. Deze gebruiken we om te leren tellen en ze
van klein naar groot te leggen. Samen
hebben we besproken welke vormen
de cadeautjes hadden. Verder zijn we
aan de slag gegaan met de letter b van
boek. Want aanstaande week is het
Kinderboekenweek. Daarom mogen de
kleuters volgende week hun
lievelingsboek mee naar school
nemen. We zijn reuze benieuwd welke
boeken de kinderen meebrengen.
Groep 4
We zijn inmiddels al een paar weken bezig. We
begrijpen steeds beter hoe een weektaak in elkaar zit.
Dat we moeten
inkleuren als we
een taak
afhebben. Zo kunnen we op
woensdag goed zien of we klaar zijn.
We lezen elke dag zeker 15 minuten
in een zelf gekozen leesboek. Het is dan ook leuk om daar iets over te
vertellen. Dit doen we op de stoel. Andere leerlingen mogen dan ook
vragen stellen.
Vorige week hebben we heerlijk in het zonnetje tussen de middag buiten
onze boterhammen opgegeten. We waren aan het picknicken volgens
sommigen. We genieten nog volop van het mooie weer. Soms gaan we in
de middag nog even naar buiten. Het voetbalveld is dan alleen voor onze
groep. Ik zie veel toekomstige voetballers.
Met rekenen houden we ons vooral bezig met de plaats van de getallen
op de getallenlijn tot 130. Bijvoorbeeld: tussen welke 2 tientallen ligt het
getal 56. We springen vooruit met 2, 5, of 10. We maken ook al een
plattegrond van een bouwwerk van blokjes. Heel ingewikkeld.
Op woensdag lezen we een tekst van nieuwsbegrip. Deze week ging die
over een doggybag. Een leuk onderwerp om dieper op in te gaan. Wat
doen we met eten dat overblijft. Ik heb de indruk dat veel vaders alles
wat overblijft moeten opeten.
Groep 6
Woensdag hebben we ons eerste bezoek aan de
Thijsse's Hof gebracht.
In groepjes van 4 kinderen gingen we speuren naar
eikels, beukennootjes, paddenstoelen en ook naar
pissebedden, spinnen, kikkers. Hoogtepunt was het bezoek aan de

Huisvesting
Om ervoor te zorgen dat
we met zijn allen goed in
ons schoolgebouw
blijven passen is het
noodzakelijk dat we in
februari een derde
kleutergroep gaan
starten. Voor deze groep
is een lokaal nodig. Op
dit moment vinden
hierover gesprekken
plaats met de
gemeente. Wel willen
wij benadrukken dat wij
niet de ambitie hebben
om enorm te groeien in
ons leerlingenaantal.
Het betreft enkel een
instroom groep voor de
periode van februari tot
juli om ervoor te zorgen
dat de groepen 1-2 niet
groter worden dan 30
leerlingen. Cijfers van de
gemeente laten zien dat
wij al enkele jaren een
tekort aan ruimte
hebben en dat het
ruimte tekort niet
binnen de muren van de
school kan worden
opgevangen.
Ook de directe
omgeving van de school
betrekken wij graag bij
de ontwikkelingen van
de school. De
buurtbewoners zullen
komende week een brief
ontvangen met
informatie over het
plaatsen van een extra
lokaal en een
uitnodiging om vragen

composthoop. Hier kon je voelen hoe warm het midden in de
composthoop was. (Wel 54 graden! ) De kinderen waren heel
enthousiast en geconcentreerd bezig.
Met rekenen zijn we bezig met delen en vermenigvuldigen boven het
tiental. Sommen als 72:6 en 6x16 lijken heel ingewikkeld maar….als je
eenmaal weet hoe je het moet doen valt het gelukkig wel mee. Je moet
natuurlijk wel heel goed de tafels kennen!
Bij spelling oefenen we heel vaak de woorden met lange en korte
klanken. Elke keer verdelen we het woord in klankgroepen en passen
dan de regels toe. Samen gaat dat heel goed maar bij een dictee, zonder
hulp, de regels toepassen is vaak nog best lastig.
En…last but not least…. We hebben 2 klassenouders! Rinske (de moeder
van Sara) en Nancy (de moeder van Tristan). Heel fijn dat jullie deze taak
op je nemen.

te komen stellen op
donderdag 9 oktober
tussen 16.00 uur en
16.45 uur. Mocht u
vragen hebben over de
tijdelijke huisvesting,
dan bent u donderdag
9 oktober natuurlijk ook
van harte welkom!

