Nieuwsbrief
Beste ouders en/of verzorgers,
De maand oktober loopt ten einde en november staat voor de deur. De
tijd van lichtjes en gezellig samen zijn. Veel groepen zijn al begonnen met
het maken van een lampion voor het Sint Maartenfeest. Aanstaande
maandag 3 november starten de kinderen uit de
groepen 3 t/m 8 met het project: ‘Toekomst en
verleden’ en hoe kun je beter door de tijd reizen dan
met een…………………………………………………………………….
Het belooft een interessant project te worden. Bent u
nieuwsgierig hoe de kinderen het project gaan
uitwerken? Op donderdagochtend 27 november
sluiten wij het thema af en bent u van harte welkom
in de klas van uw kind om te kijken hoe de kinderen
het project hebben vormgegeven. Hoewel de groepen
1-2 niet meedoen aan het project, hebben zij ook op donderdagochtend
een inloop en kunt u alle werkjes rondom het thema van de kleuterbouw
bekijken.
Namens het team wens ik u een goed weekend!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Groep 1-2B
De blaadjes vallen weer van de bomen. Dus is het tijd voor het thema
herfst in de klas. Zoals bij elk thema hebben we samen met de kleuters
een woordveld gemaakt met begrippen die horen bij het najaar. Ook
besteden we aandacht aan de letter R van regen. De kinderen hebben
geleerd hoe de verschillende herfstvruchten heten. Zo heb je wilde en
tamme kastanjes, eikels, hazelnoten en beukennootjes. Verder staat er
in de klas een herfsttafel met paddenstoelen,
eikels, kastanjes, bladeren en verschillende dieren
uit het bos. De kinderen hebben mooie spinnen en
paddenstoelen gevouwen de afgelopen week.
Volgende week gaan we druk aan de slag met het
maken van lampionnen voor Sint Maarten. Wilt u
uw kind een lampionstokje meegeven voorzien van
naam.
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Agenda
Maandag 3 november
Start project
‘Toekomst en verleden’
Donderdag 6 november
Op de planken
Dinsdag 11 november
Sint Maarten
Maandag 17 november
Margedag groep 1 t/m 4
De kinderen uit deze
groepen zijn vrij
Maandag 24 november
Voorstelling
‘Oorlogsgeheimen’
Groep 8
Donderdag 27 november
Afsluiting van het project
Inloop in de ochtend

Jarigen
01 nov. Daniel gr. 2A
01 nov. Sieb gr. 5
03 nov. Ki gr. 5
03 nov. Karsten gr. 7
06 nov. Merel gr. 2A
07 nov. Abel gr. 3
09 nov. Emmelotte gr. 2A
10 nov. Robert gr. 7
12 nov. Jasmijn gr. 2B
12 nov. Chiara gr. 8

Van harte gefeliciteerd!

Groep 4
Na de vakantie zijn we weer fris en uitgerust aan de slag gegaan. Helaas
de eerste week wel wat zieken maar nu is bijna iedereen weer beter. Dat
is fijn want de voorbereidingen voor het eerstvolgende feest zijn
begonnen. We zijn begonnen met het maken van lampionnen. Daarbij
moesten we meten, stevig karton vouwen, tekenen en prikken. Op 11
november moet alles natuurlijk klaar zijn. ’s Morgens al, want dan gaan
we met de lampionnen zingen in Oldenhove. Wilt u uiterlijk 7 november
een stokje met goed lichtje en batterijen, voorzien van naam meegeven
naar school. Alleen feest is het natuurlijk niet in groep 4, we werken hard
en krijgen veel nieuwe sommen en woordjes om te lezen en te spellen.
Bij rekenen werken we vooral aan verkort tellen, dus met sprongen van
10, 5 en uiteindelijk 1. Dan is 83 een stuk sneller gevonden op de
getallenlijn. Ook zijn oefenen we de hele tijd de buren van alle getallen
tot 100. Vraagt u thuis maar eens wat de buren van 79 zijn. Verder
blijven de dubbelen en de vrienden van tien heel belangrijk. Dit zijn basis
vaardigheden die je hele school loopbaan belangrijk blijven.
Met spelling leren we school en schaats schrijven en woorden met twee
en/of drie medeklinkers aan het begin of aan het eind. Dan moet je goed
luisteren om alle letters te horen. Woordjes zoals, kalf en melk zijn
moeilijk omdat men vaak kaluf of meluk zegt. We moeten goed
onthouden dat je het zo niet mag schrijven.
Fijn dat u allemaal bent gekomen deze week op de oudergesprekken, zo
kunnen wij zo mogelijk goed afstemmen op de leerbehoeften van de
kinderen en voor alle kinderen de beste leeromstandigheden creëren.
Fijn weekend, Lilian en Anje
Groep 6
Vandaag hebben we de laatste oogst uit de schooltuinen gehaald en al
het onkruid uit de tuin getrokken. Opeens zagen we weer heel veel
aarde. De pompoen, de bietjes en uien hebben we verloot.
Ook zijn we druk bezig met het opvoeren van de toneelstukjes die we
vorige week n.a.v. 'kinderen en hun morele talenten' hebben bedacht.
Daarna gaan we beginnen met onze lampion.
Met Trefwoord hebben we het over vrienden. De gesprekken zullen o.a.
gaan over: Wat is vriendschap? Kunnen vrienden vijanden worden? Heb
je vrienden nodig? De Bijbelverhalen die bij dit thema horen gaan over
David.
Bij rekenen leren we standpunten te bepalen aan de hand van foto's.
Ook leren we de komende weken het verschil tussen omtrek en
oppervlakte. Daarnaast blijft vermenigvuldigen en delen in elke les
terugkomen. Er worden steeds grotere getallen gebruikt. Gelukkig
worden de sommen daardoor niet altijd moeilijker. De som 6300:9= valt
eigenlijk best mee!
Groep 8
Vorige week woensdag hebben de kinderen de Nederlandse
Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) gehad. De uitslag hiervan
verwachten wij binnenkort, daarna wordt u allen uitgenodigd voor een
gesprek met Freya en Anje, om de voorlopige adviezen te bespreken.

Ouderbijdrage
Onlangs heeft u de brief
over de ouderbijdrage
ontvangen. Velen van u
hebben inmiddels al
betaald. Mocht u nog niet
betaald hebben dan kunt u
de ouderbijdrage nog altijd
overmaken!
Alvast bedankt!
De oudercommissie
Kiss en Ride
Het heeft al enkele keren
eerder in de nieuwsbrief
gestaan, maar wij brengen
het nogmaals onder uw
aandacht. De Kiss en Ride
plek voor de school is
alleen bedoeld om
kinderen af te zetten. U
kunt uw auto hier niet
parkeren en met uw kind
mee naar binnen lopen.
Helaas gebeurt het nog
vaak dat auto’s op deze
strook geparkeerd staan.
Nu de werkzaamheden op
de Dompvloedslaan zijn
afgerond zult u de
parkeerwacht weer tegen
kunnen komen. Parkeren
op de Kiss en Ride plek of
op de hoek levert een
behoorlijke bekeuring op.
U bent gewaarschuwd!

Op verzoek van de kinderen gaan wij komende weken toch aan de
knutsel voor een lampion. Dat had de juf even niet zien aankomen! Die
dacht dit jaar niet aan de bak te hoeven. Maar het ontwerp is er,
binnenkort hangen er 30 super gave lampionnen in de klas.
Met taal hebben we onlangs het lijdend voorwerp behandeld. Het is best
pittig maar oefening baart kunst!
In de lessen van aardrijkskunde en rekenen zijn we met de
bevolkingsdichtheid bezig. Een feest van herkenning als de kinderen zien
dat ze dit al kunnen en het “gewone” rekenen nu ook daadwerkelijk in
een context kunnen plaatsen.
De VO gids en het Brugboek zijn onlangs mee naar huis gegaan, bekijk dit
eens samen met uw zoon of dochter, het staat vol met informatie over
alle scholen in onze regio.

