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Beste ouders en/of verzorgers,

Agenda

Met prachtige lampionnen hebben de kinderen afgelopen week het Sint
Maartenfeest gevierd. De groepen 3 en 4 hebben in de ochtend, als
vanouds, een bezoek gebracht aan Oldenhove. Zij hebben daar veel
bewoners toegezongen.
Op 11 november is ook het Sinterklaasjournaal begonnen en elke avond
kunnen we genieten van de avonturen van Sinterklaas. Zal alles goed
gaan met de stoomboot? Wij gaan ervan uit dat Sinterklaas samen met
zijn Pieten op vrijdagochtend 5 december onze school bezoekt. De
sinterklaascommissie zal u op de hoogte houden!

Maandag 17 november
Margedag (vrije dag) voor
de groepen 1 t/m 4.

Het kan u niet ontgaan zijn dat Serious Request met het glazen huis naar
Haarlem komt. Ook de KWS zal met een initiatief dit goede doel steunen.
De kinderen van groep 8 hebben ons vorig jaar al gevraagd of zij een
actie mochten bedenken. Nadat de kinderen ons hun plan hadden
verteld zijn wij hier met de kinderen vorm aan gaan geven. In dit stadium
willen wij u alvast betrekken bij ons plan. De kinderen van groep 8 willen
graag 24 uur achtereen les krijgen op school. Daarbij willen zij zich laten
sponsoren voor elk uur dat zij wakker blijven. De opbrengst van deze 24
lesuren gaat naar Serious Request. Over de precieze uitwerking zullen wij
u spoedig informeren. Wellicht is het een idee om de aanwezige
leerkrachten ook te sponsoren voor elk uur dat zij wakker zijn?
Dit schooljaar vinden de voorbereidingen plaats voor het schoolplan van
2015-2019. Het is belangrijk om de input van de ouders te betrekken bij
de doelen die de school de komende vier jaar voor ogen heeft. Middels
een oudertevredenheidspeiling willen we graag feedback van u die we
vervolgens kunnen meenemen in ons schoolplan. Wat goed is, willen we
graag behouden en verder ontwikkelen. De knelpunten willen we graag
zichtbaar hebben en aanpakken. Ons verzoek aan u is om de
oudertevredenheidspeiling die uw kind vandaag in een enveloppe mee
naar huis krijgt in te vullen. De ingevulde enquête kunt u in de
retourenveloppe aan de leerkracht van uw kind overhandigen. De
uiterste inleverdatum is dinsdag 25 november.

Maandag 24 november
Voorstelling groep 8
‘Oorlogsgeheimen’
Donderdag 27 november
Afsluiting project
Inloopochtend van 8.30uur
tot 9.00 uur
Vrijdag 5 december
Sinterklaasfeest op school

Jarigen
15 nov. Thomas gr. 5
17 nov. Krisja gr. 8
18 nov. Matti gr.2B
18 nov. Koen gr. 5
19 nov. Jeroen gr. 8
20 nov. Eva gr. 6
23 nov. Tristan gr. 6
25 nov. Cathelijne gr. 8
26 nov. Jonas gr. 4
26 nov. Jasmijn gr.6
26 nov. Tjebbe gr. 1A

Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Groep 1-2A
De afgelopen weken was het thema bij de kleuters Sint Maarten.
Geluisterd naar het verhaal van Sint Maarten, de letter S geleerd, een
prachtige pompoenlampion gemaakt en een nieuw Sint Maarten liedje

Van harte en een fijne dag
toegewenst!

geoefend. In de kring zijn de dagen van de week besproken met behulp
van onze kleurenklok. We leerde het liedje van de dagen van de week.
De begrippen ochtend , middag, avond komen ook aan de orde.
Wanneer poets je je tanden? Wanneer eet je warm? Wanneer eet je
ontbijt? Vanaf volgende week is ons thema natuurlijk Sinterklaas en
houden we Sinterklaasjournaal goed in de
gaten.
Zou het allemaal wel goed gaan met de
Sint en zijn Pieten???
Groep 3
Na heel wat bloed, zweet en tranen zijn onze lampionnen af. Het heeft
wat moeite gekost maar ze zijn dan ook super gaaf geworden. We gingen
dinsdagochtend naar Oldenhoven om te zingen voor de oudere mensen.
Onze groep ging naar boven om daar op de afdelingen te komen zingen.
Daar zijn we ook nog binnen geweest bij een meneer die zelf een heel
groot poppenhuis gemaakt heeft.

KWS-Fonds
Namens de ouders van het
KWS-fonds willen wij het
fonds nog even onder uw
aandacht brengen. Uw
vrijwillige bijdrage is van
harte welkom en zal
worden besteed aan dans
en toneellessen. Samen
met de kinderen willen we
dit jaar een musical
maken.

GGDFlits
In groep drie zijn we nu aan het werk in kern 4. We leren hier de
woorden: huis-weg-bos-tak en hut. Na kern 4 gaan we een Sintweek
doen en dan is kern 5 alweer aan de beurt. Ook met rekenen hebben we
niet stil gezeten. We rekenen met geld, hoeveel er in de portemonnees
zit met munten van €1 en €2 en briefjes van €5. We splitsen alle getallen
tot 10 en we kunnen nu al klokkijken! Alle hele uren op de klok kunnen
wij al herkennen.

Groep 5
Vorige week zijn we van start gegaan met het project ‘Back to the
future’. Na een brainstormsessie hebben we onderwerpen uit het
verleden en de toekomst gekozen, waar we wat meer over willen leren.
Over dino’s, de Tweede Wereldoorlog, maar ook over Drones. Op een
‘placemat’ hebben we alle vragen opgeschreven die in ons hoofd
opkwamen. Daar kiezen wij de beste vragen uit om te bestuderen.
Hiervan maken we een mooie en informatieve muurkrant van. Verder

Angstig is iedereen wel
eens, zowel jong als oud.
Op onderstaande website,
http://www.ggdkennemerland.nl/
media/30423/
Iedereen-is-wel-eens-bang.pdf

kunt u lezen hoe u angst bij
kinderen kunt herkennen
en bij welke leeftijden u
welke angsten kunt
verwachten. Ook leest u
hoe u uw kind kunt helpen
en wat u beter wel en niet
kunt doen.

blijven we flink oefenen met het klokkijken ( hoe laat is het over een half
uur? Hoe lang duurt het nog voordat we naar huis gaan?) en
verdubbelen en halveren we. Ook oefenen we op de getallenlijn ( als dit
een getallenlijn is van 100 tot 500, waar ligt dan 300?). Oefent u thuis
ook eens met uw kind?
Groep 7
We zijn begonnen met het thema transport in het kader van het project
‘back to the future’. Bij binnenkomst in de gang staat een tijdmachine.
De kinderen kiezen een transportmiddel en verdiepen zich in hoe
bijvoorbeeld de auto er vroeger uitzag, hoe de auto er nu uitziet en de
ontwikkeling van de auto in de toekomst.
We werken in kleine groepjes en hebben onze eigen inbreng. Vele
vormen van transport komen aanbod. Uiteindelijk is al het werk te zien
in onze klas en krijgen we een overzicht van transport door de jaren
heen.
Deze week starten we in groep 7 ook met huiswerk. Wekelijks krijgt uw
kind werk mee naar huis. In de agenda schrijven de kinderen wanneer
het huiswerk weer mee naar school moet.
Annelie heeft een stukje geschreven
over het werken met een pompoen.
POMPOENEN UITHOLLEN
Vrijdag 31 oktober gingen we
pompoenen uithollen.
Dat was erg leuk! Iedereen had een
andere pompoen.
En natuurlijk ook een ander gezicht!
Er waren zelfs namen voor de pompoenen.
Dezelfde dag nam ik mijn pompoen mee naar huis, toen ik er een lichtje
in deed zag dat er heel cool uit!

